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Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş Aprobat în şedinţa Senatului din  

Rectorat data de 26.10.2016 

 

Fişă de evaluare a activităţii de cercetare ştiinţifică în anul 2016 

(perioada de raportare 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2016) 

Se pot raporta numai activităţi pentru care autorii îşi declară explicit afilierea  

la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

         

(A) Activitatea de cercetare         

A.1.1. 

Publicaţie apărută în jurnale specifice domeniului 

informatică şi a subdomeniilor sale, forumuri: A (k=8); B 

(k=4);C (k=2); D (k=1) 

3 x k    

  

 

A.1.2. 

Publicaţie apărută în conferinţe specifice domeniului 

informatică şi a subdomeniilor sale, forumuri: A (k=8); B 

(k=4);C (k=2); D (k=1);. 

2 x k    

  

 

A.1.3. 

Lucrare publicată în reviste Science, Nature, ISI cu factor 

de impact f, 

k=1 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI 

k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI)  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI)  

(1 + f) x 

12 x k 
   

  

 

A.1.4. 

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

4 x k x 

val/ 

10.000 € 

   

  

 

A.1.5. 

Lucrare indexată ISI proceedings, c=1, pentru articol 

indexat, c=0.25 pentru articol în curs de indexare, c=0.75 

pentru finalizare indexare articol 

6 x c    

  

 

A.1.6. Contracte cu mediul economic 
20 x val/ 

5.000 €  
   

  
 

         

A.2.1.  
Articol în revistă Science, Nature, cotată ISI Thomson 

Reuters cu factor de impact f, 
 

(1 + f) 

x 70 x 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

 k=1 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI, 

 k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI) respectiv  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI) 

k 

A.2.2.  

Articol în volum indexat ISI Proceedings, c=1, pentru 

articol indexat, c=0.25 pentru articol în curs de indexare, 

c=0.75 pentru finalizare indexare articol 

 35 x c   

  

 

A.2.3.  
Articole în reviste şi în volumele unor manifestări 

ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale 
 20   

  
 

A.2.4.  
Articole în extenso în Reviste naţionale/internaţionale 

neindexate 
 6   

  
 

A.2.5.  
Articole în extenso în Proceedings naţionale/internaţionale 

neindexate 
 4   

  
 

A.2.6.  
Brevete de invenţie şi inovaţie naţionale (k=1) / 

internaţionale (k=2) 
 70 x k   

  
 

A.2.7.  

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

 

20 x k 

x val/ 

10.000 

€  

  

  

 

A.2.8.  Dezvoltare centru/laborator de cercetare  40      

A.2.9.  Contracte cu mediul economic  

20 x 

val/ 

5.000 €  

  

  

 

         

A.3.1.  

Articol publicat în: revistă Science, Nature, ISI cu f0 

(k=4); k1=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată 

ISI zonele galbene (conform clasificării UEFISCDI) 

respectiv k1=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată 

ISI zonele roşii (conform clasificării UEFISCDI) 

Articol publicat în revistă indexată în cel puţin 2 din 

bazele de date recunoscute (k=3); volume de conferinţe 

indexate ISI proceedings sau internaţionale cu ISSN sau 

ISBN (k=2) 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

A.3.2.  

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

  

5 x k x 

val/ 

10.000 

€ 

 

  

 

A.3.3.  Brevet de invenţie naţionale (k=1); internaţionale (k=2)   8 x k     

A.3.4.  

Articol publicat în: revistă Science, Nature, ISI cu f0; k=1 

pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI, k=2 pentru 

Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele galbene 

(conform clasificării UEFISCDI) respectiv k=3 pentru 

Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele roşii 

(conform clasificării UEFISCDI) 

  

(1 + f) 

x 18 x 

k 

 

  

 

A.3.5.  

Articol publicat în volum de conferinţe indexate ISI 

proceedings (k=4); revistă indexată în cel puţin 2 din 

bazele de date recunoscute (k=3);  volum de conferinţe 

internaţionale cu ISSN sau ISBN (k=2);  c=1, pentru 

articol indexat, c=0,25 pentru articol în curs de indexare, 

c=0,75 pentru finalizare indexare articol. 

  

 

(2 x k) 

x c 

 

  

 

A.3.6.  Contracte cu mediul economic   

20 x 

val/ 

5.000 €  

 

  

 

         

A.4.1.  Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat    50 x m    

A.4.2.  

Carte cu caracter de monografie publicată la editură cu 

prestigiu internaţional din străinătate sau la o editură 

clasificată CNCS lista A sau B 

   50 x m 

  

 

A.4.3.  

Traducere şi îngrijire de text – sursă istorică publicată la 

editură cu prestigiu internaţional din străinătate sau la o 

editură clasificată CNCS lista A sau B 

   50 x m 

  

 

A.4.4.  

Carte cu caracter de monografie, sinteză istorică sau 

traducere şi îngrijire de text – sursă istorică, publicată la o 

editură din străinătate sau din România inclusă cel puţin în 

10 biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri 

academice de profil 

   35 x m 

  

 

A.4.5.  Ediţie critică la o operă fundamentală cu n editori    25 x m    
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

A.4.6.  

Ediţie critică de documente cu n editori / antologie / 

crestomaţie de texte/traducerea unei cărţi aparţinând 

patrimoniului cultural universal; 

   35 x m 

  

 

A.4.7.  

Articol în revistă Science, Nature, cotată ISI Thomson cu 

factor de impact f, 

k=1 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI 

k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI)  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI) 

   
(1 + f) x 

60 x k 

  

 

A.4.8.  

Articol în volum indexat ISI Proceedings, c=1, pentru 

articol indexat, c=0,25 pentru articol în curs de indexare, 

c=0,75 pentru finalizare indexare articol 

   30 x c 

  

 

A.4.9.  

Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau 

clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate în 

volume colective publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional sau clasificate CNCS categoriile A sau B 

   30 

  

 

A.4.10.  

Studii în reviste ştiinţifice peer-review, în volume de studii 

prezente în 10 biblioteci publice, universitare sau ale unor 

foruri academice de profil sau în volumele unor conferinţe 

   25 

  

 

A.4.11.  
Campanie arheologică finalizată cu raport prezentat într-un 

for ştiinţific de specialitate şi publicat 
   20 

  
 

A.4.12.  Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică    1     

A.4.13.  

Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de 

selecţie sau peer-review; conferinţă personal ca invitat într-

o instituţie universitară sau de cercetare internaţională; 

keynote speaker la o conferinţă naţională sau internaţională 

   5 

  

 

A.4.14.  
Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de 

cercetare sau de o societate academică din România 
   2 

  
 

A.4.15.  

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

   

20 x k x 

val/ 

10.000 € 

  

 

A.4.16.  Contracte cu mediul economic    20 x val/    
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

5.000 €  

         

A.5.1.  

Articole în reviste Science, Nature, cotate ISI având un 

factor de impact f >0, 

m - factor de multiplicare, 

k=1 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI 

k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI)  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI) 

    
(1 + f) x 

4 x k 

 

 

A.5.2.  
Articole în reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date 

internaţionale recunoscute 
    2 

 
 

A.5.3.  Cărţi publicate      10 x m   

A.5.4.  Cărţi coordonate, având  n coordonatori     5 x m   

A.5.5.  
Studii/capitole, având n autori, în volume colective 

(volume cu ISBN) 
    2 x m 

 
 

A.5.6.  

Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste 

indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale 

recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în 

dicţionare de specialitate 

    0,5 

 

 

A.5.7.  

Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISBN) 

indexate în cel puţin una dintre bazele de date 

internaţionale recunoscute (k=1); articol în volum indexat 

ISI Proceedings (k=2), c=1, pentru articol indexat, c=0,25 

pentru articol în curs de indexare, c=0,75 pentru finalizare 

indexare articol 

    k x c 

 

 

A.5.8.  

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

    

4 x k x 

val/ 

10.000 € 

 

 

A.5.9.  

Studiu, individual sau colectiv, de evaluare şi 

fundamentare de politici publice elaborat, în urma unor 

concursuri de selecţie, pentru diverse instituţii publice 

guvernamentale/ organizaţii internaţionale/centre de 

 

   2 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

cercetare. 

A.5.10.  Contracte cu mediul economic     
20 x val/ 

5.000 €  

 
 

         

A.6.1.  

Tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, 

publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu 

prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

    

 

10  

A.6.2.  

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, 

publicate în reviste Science, Nature, cotate ISI având un 

factor de influenţă f 

k=1 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI 

k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI)  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI) 

    

 

(1 +  f) x 

4 x k 
 

A.6.3.  

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, 

publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute 

    

 

1  

A.6.4.  

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume 

ale conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul 

ştiinţelor juridice 

    

 

1  

A.6.5.  

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

    

 
2 x k x 

val/ 

10.000 € 

 

A.6.6.  

Lucrare indexată ISI proceedings, c=1, pentru articol 

indexat, c=0.25 pentru articol în curs de indexare, c=0.75 

pentru finalizare indexare articol 

    

 

2 x c  

A.6.7.  Contracte cu mediul economic      
20 x val/ 

5.000 €  
 

         

A.7.1.  Articol în revistă Science, Nature, indexată ISI Thomson       (1 +  f) x 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

Reuters cu factor de impact f, 

k=1 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI 

k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI)  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI) 

60 x k 

A.7.2.  

Articol în volum indexat ISI Proceedings, c=1, pentru 

articol indexat, c=0,25 pentru articol în curs de indexare, 

c=0,75 pentru finalizare indexare articol 

    

  

30 x c 

A.7.3.  

Articole, studii, comunicări, recenzii în reviste indexate în 

bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS 

ca A sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese 

internaţionale 

    

  

15 

A.7.4.  

Articole, studii, comunicări, recenzii în 

Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale Universităţilor, 

Academiei, volume colective, omagiale, in memoriam, 

reviste clasificate C; reviste ştiinţifice necotate 

    

  

9 

A.7.5.  

Comunicări la zilele Universităţilor, colocvii, simpozioane, 

conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în 

cadru instituţional de către Universităţi, Academia 

Romană, Institutele de cercetare ale Academiei Române 

    

  

5 

A.7.6.  Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate.       2 

A.7.7.  
Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste 

de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN 
    

  
1 

A.7.8.  

Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor 

simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, work-shop-uri 

pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, 

organizate in cadru instituţional de către Universităţi, 

Academia Romană, Institutele A.R: coordonator( k=7)/ co-

editor (k=1) 

    

  

1 x k 

A.7.9.  
Referent ştiinţific la Edituri sau reviste din ţară sau din 

străinătate. 
    

  
1 

A.7.10.  
Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de 

specialitate din ţară sau din străinătate. 
    

  
2 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

A.7.11.  
Organizarea de colocvii, simpozioane, conferinţe sau 

congrese 
    

  
5 

A.7.12.  

Director/responsabil/membru în echipa de granturi/proiecte 

câştigate prin competiţie internaţională (k=2); naţională – 

contracte de cercetare/consultanţă (k=1). (Se raportează în 

conformitate cu precizările din observaţii) 

    

  
20 x k x 

val/ 

10.000 € 

A.7.13.  Contracte cu mediul economic       
20 x val/ 

5.000 €  

         

(B) Activitatea didactică şi profesională        

B.1.1.  

Cărţi autor/editate şi capitole publicate în edituri de 

categoria (clasament SENSE): carţi A (k=16); cărţi B sau 

capitole A (k=8); cărţi C sau capitole B (k=4); cărţi D,E, 

nelistate sau capitole C (k=2); capitole D,E,nelistate (k=1) 

– pe volum sau capitol 

4 x k    

  

 

B.1.2.  
Editor proceedings la conferinţe de tip: A (k=8); B (k=4); 

C (k=2); D (k=1) – pe volum 
1 x k    

  
 

B.1.3.  Publicarea unui curs universitar în format electronic 2       

B.1.4.  
Director editor al unei reviste de tip: A, ISI roşu (k=8); B, 

ISI galben (k=4); C, ISI (k=2); D (k=1) – pe volum 
3 x k    

  
 

B.1.5.  
Membru în comitetul ştiinţific (de program) al unor 

conferinţe, simpozionae, workshop-uri, de tip: A (k=8); B 

(k=4);C (k=2); D (k=1) 

0,5 x k    

  

 

B.1.6.  
Organizare evenimente ştiinţifice/şcoli de vară, în calitate 

de director (k=2)/ membru (k=1) în comitetul de 

organizare – pe eveniment 

1 x k    

  

 

B.1.7.  Keynote/invited speker la evenimente/universităţi 

(webometrics.info) tip: A (k=8); B (k=4);C (k=2); D (k=1) 
1 x k    

  
 

B.1.8.  
Profesor/researcher asociat /visiting la o universitate din 

top: 100 (k=8); 200 (k=4); 500 (k=2); 1000 (k=1) (1 lună= 

16 ore de predare) 

1 x k x 

nr.luni 
   

  

 

B.1.9.  
Membru în comisii de evaluare a tezelor de doctorat la o 

universitate din top: 100 (k=8); 200 (k=4); 500 (k=2); 1000 

(k=1) 

0,5 x k    

  

 



   Pag. 9 din 23 

Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 
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 1 2 3 4 5 6 7 

B.1.10.  Brevete şi invenţii active (OSIM, ORDA etc.) 16       

B.1.11.  Dezvoltarea de pachete şi instrumente software, 

dezvoltarea de resurse şi colecţii de date de largă utilitate 
2    

  
 

B.1.12.  Poziţii de conducere în organizaţii profesionale: 

internaţionale (k=2); naţionale (k=1) 
2 x k    

  
 

B.1.13.  
Articol publicat în revistă cu ISSN editată de Universitatea 

„Petru Maior”, k=1 revistă cu ISSN, k=2 reviste indexate 

BDI, k=3 reviste categoria A conform CNCSIS 

2 x k    

  

 

         

B.2.1.  
Cărţi şi capitole de cărţi de specialitate internaţionale 

(k=2)/ naţionale ed. rec. CNCSIS (k=1) 
 

Np x k 

/ 4 
  

  
 

B.2.2.  
Editor cărţi şi capitole de cărţi de specialitate internaţionale 

(k=2)/ naţionale, ed. rec. CNCSIS (k=1) 
 

Np x k 

/ 5  
  

  
 

B.2.3.  Material didactic (curs / aplicaţii)  Np/ 15      

B.2.4.  
Organizare de noi programe de formare continuă/ studii 

/proiecte educaţionale 
 15   

  
 

B.2.5.  Dezvoltare de noi discipline  10      

B.2.6.  
Director/responsabil proiecte educaţionale (Erasmus, 

Leonardo etc.) 
 10   

  
 

         

B.3.1.  

Carte de specialitate la editură naţională (k=1) / 

internaţională (k=2) . Np=numărul de pagini – valoarea 

minimă luată în calcul este 100 

  
8 x k x 

Np/100 
 

  

 

B.3.2.  
Studiu/capitol, într-o carte de specialitate sau volum 

colectiv  naţional (k=1) / internaţional (k=2)  
  

6 x k x 

Np/100 
 

  
 

B.3.3.  

Coordonare de programe de studii, organizare şi 

coordonare programe de formare continuă şi proiecte 

educaţionale - director 

  3  

  

 

B.3.4.  
Manuale, cursuri, aplicaţii, lucrări de laborator (ediţie 

nouă) 
  2  

  
 

B.3.5.  
Editor carte de specialitate în editură naţională recunoscută 

CNCS (k=1); internaţională (k=2) 
  4 x k  

  
 

B.3.6.  
Traducere sau revizuire în lucrare de specialitate naţională 

(k=1) / internaţională (k=2) 
  

Np/100 

x k  
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Ştiinţe 
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B.4.1.  Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat    35    

B.4.2.  Iniţierea unui program de studii universitare    3    

         

B.5.1.  

Iniţierea de programe universitare (k=4); 

Publicare cursuri pentru studenţi (k=2); 

Introducerea de cursuri noi (k=1) 

    0,5 x k 

 

 

         

B.6.1.  

Cursuri universitare publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul 

ştiinţelor juridice 

     10  

B.6.2.  Iniţierea unor programe de studii universitare      1  

         

B.7.1.  Carte de autor unic, bazată pe teza de doctorat.       50 

B.7.2.  

Carte de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, 

studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific). (min 

200 pag.) 

    

  

50 

B.7.3.  

Ediţie critică filologică (text vechi,documente, traducerea 

şi editarea critică a unui text scris într-o limbă veche). (min 

200 pag.) 

    

  

50 

B.7.4.  

Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi 

dotarea cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei 

opere ştiinţifice. 

    

  

25 

B.7.5.  
Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă 

(dicţionare, atlase, enciclopedii,tratate). (k= Np/70) 
    

  
10 x k 

B.7.6.  

Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente 

ale unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri 

străine de prestigiu. 

    

  

15 

B.7.7.  Conducător de doctorat (k=nr teze susţinute)       5 x k 

B.7.8.  Curs sau manual universitar       9 

         

(C) Recunoaşterea şi impactul activităţii        

C0 Creşterea cu un punct a valorii indicelui Hisch - h (h – 0.17 x k x 1 x k x 0.26 x k 0.86 x k 0.06 x k 0.06 x k 0.86 x k x 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

valoarea actuală a indicelui Hirsch) k=3 Web of Science, 

k=2 pentru Scopus şi k=1 pentru Google Scholar 

h 

(=12/70) 

h x h 

(=18/70) 
x h 

(=60/70) 

x h 

(=4/70) 

x h 

(=4/70) 

h  

(=60/70) 

C.1.1.  

Citare în jurnale şi conferinţe specifice domeniului 

informatică şi a subdomeniilor sale, forumuri: A (k=8); B 

(k=4);C (k=2); (k=1); 

1 x k    

  

 

C.1.2.  

Citare în reviste ISI cu factor de impact,  

k=1, pentru Articol publicat în reviste ISI neclasificate 

UEFISCDI,  

k=2 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

galbene (conform clasificării UEFISCDI),  

k=3 pentru Articol publicat în revistă clasificată ISI zonele 

roşii (conform clasificării UEFISCDI), f – factorul de 

impact al revistei   

3 x f x k    

  

 

C.1.3.  
Recenzii articol ştiinţific la revistă ISI cu factor de impact, 

k=3 ISI roşu, k=2 ISI galben, k=1, ISI gri 
0.5 x k    

  
 

         

C.2.1.  Citare revistă ISI( k=1), BDI (k=0,5)  5 x k      

C.2.2.  Citare în revistă BDI (k=0,5)  5 x k      

C.2.3.  
Prezentări invitate în plenul unei manifestări ştiinţifice 

naţionale (k=1); internaţionale şi Profesor invitat (k=4) 
 5 x k   

  
 

C.2.4.  

Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice 

al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de 

manifestări ştiinţifice / Recenzent pentru reviste şi 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: ISI ( 

k=1); BDI (k=0,8); neindexat naţional şi internaţional 

(k=0,5) 

 10 x k   

  

 

C.2.5.  
Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare 

şi/sau învăţământ: conducere( k=1); membru (k = 0,4) 
 5 x k   

  
 

C.2.6.  

Premii: Academia Română (k=6); ASAS, AOSR, academii 

de ramură, CNCSIS (k=3); internaţionale (k=2); naţionale 

în domeniu (k=01) 

 5 x k   

  

 

C.2.7.  

Membru în: Academia Română ( k=20); ASAS, AOSR, 

academii de ramură sau conducere asociaţii profesionale 

internaţionale (k=6); asociaţii profesionale şi de educaţie 

 3 x k   
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

internaţionale sau conducere asociaţii profesionale 

naţionale (k=3); asociaţii profesionale şi de educaţie 

naţionale (k=1) 

         

C.3.1.  
Citări în: reviste ISI cu factor de impact f  0,25 (k=4);  

reviste ISI cu f   0 (k=1,5); indexate BDI (k=1)  
  2 x k  

  
 

C.3.2.  

Citări în: carte de specialitate sau volum colectiv publicat 

în ţară (k=1) / străinătate (k=2), citare în teze publicate 

(k=0.5) 

  2 x k  

  

 

C.3.3.  

Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice 

al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de 

manifestări ştiinţifice / recenzor pentru reviste şi 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate 

ISI (k=4); BDI (k=2); neindexate (k=1) 

  1 x k  

  

 

C.3.4.  
Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare 

şi/sau învăţământ: conducere( k=1,5); membru (k = 1) 
  2 x k  

  
 

C.3.5.  

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 

universitate din străinătate pentru o perioadă de min. 2 

săptămâni / stagiu postdoctoral cu durata min o  lună la o 

universitate din străinătate 

  2  

  

 

C.3.6.  

Premii: Academia Română (k=2,5); ASAS, AOSR, 

academii de ramură, CNCSIS, internaţionale (k=1,5); 

naţionale în domeniu (k=1) 

  2 x k  

  

 

C.3.7.  

Membru în: Academia Română ( k=3); ASAS, AOSR, 

academii de ramură sau conducere asociaţii profesionale 

internaţionale (k=2); asociaţii profesionale şi de educaţie 

internaţionale sau conducere asociaţii profesionale 

naţionale (k=1,5); asociaţii profesionale şi de educaţie 

naţionale (k=1) 

  2 x k  

  

 

C.3.8.  

Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice 

naţionale (k=1) şi internaţionale (k=2) Profesor invitat 

(k=2) (exclusiv Erasmus) 

  1 x k  

  

 

         

C.4.1.  Calitatea de visiting professor, editor al unor reviste de    5    
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

specialitate indexate BDI recunoscute sau reviste indexate 

CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu 

internaţional sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B, 

premii şi distincţii academice naţionale sau internaţionale 

C.4.2.  
Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţa 

naţionale sau internaţionale 
   2 

  
 

         

C.5.1.  

Citări în articole din reviste cotate ISI, în cărţi sau volume 

ori reviste indexate în baze de date internaţionale, cu 

coeficient de multiplicare m şi care au un factor de impact 

f (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de 

autori al publicaţiei citate. 

    
(0,2 + 4 

x f) x m 

 

 

C.5.2.  

Editor al unei reviste editate în străinătate care este 

indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională 

recunoscută (k=2); membru în comitetul de redacţie al unei 

asemenea reviste (k=1) 

    1 x k 

 

 

C.5.3.  

Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI 

sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută 

(k=2); membru în comitetul de redacţie al unei asemenea 

reviste (k=1) 

    0,5 x k 

 

 

C.5.4.  

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o 

editură cu prestigiu internaţional (k=4); 

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea 

serii/colecţii; Coordonator al unei colecţii (serie de 

volume) editate de o editură din ţară (k=2); Membru în 

comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii (k=1) 

    0,5 x k 

 

 

C.5.5.  

Profesor visiting la o universitate de prestigiu din 

străinătate (titular de curs finalizat prin evaluarea 

studenţilor) (k=5); Profesor/cercetător invitat (guest) la o 

universitate de prestigiu din străinătate, pentru o perioadă 

de cel puţin o lună; Efectuarea unui stagiu postdoctoral de 

cel puţin un an universitar la o universitate de prestigiu din 

străinătate (k=1) 

    2 x k 
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Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
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 1 2 3 4 5 6 7 

C.5.6.  
Lucrări prezentate (k=1) şi publicate (k=2) la conferinţe 

internaţionale organizate în străinătate     1 x k 
 

 

C.5.7.  
Lucrări prezentate le (k=1) şi publicate (k=2) la conferinţe 

internaţionale organizate în ţară 
    0,5 x k 

 
 

C.5.8.  Beneficiar al unor granturi individuale sau burse 

postdoctorale în valoare de cel puţin 25.000 lei 
    0,5 

 
 

C.5.9.  

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau 

comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

    1 

 

 

         

C.6.1.  

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în 

reviste cotate ISI având un factor de influenţă f nu se iau în 

considerare autocitările) 

    

 
0,6 + 1,5 

x f 
 

C.6.2.  

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de 

cărţi sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul 

ştiinţelor juridice (nu se iau în considerare autocitările) 

    

 

0,2  

C.6.3.  

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu 

prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute (nu se 

iau în considerare autocitările) 

    

 

0,2  

C.6.4.  
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte Academii 

înfiinţate prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 
    

 
1  

C.6.5.  

Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care 

este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, 

indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională 

recunoscută 

    

 

1  

C.6.6.  

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul 

ştiinţelor juridice – pe volum editat 

    

 

2  

C.6.7.  
Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care 

este cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, 
    

 
0,5  
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

indexată ISI sau indexată de o bază de date internaţională 

recunoscută 

C.6.8.  Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale      1  

C.6.9.  Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale      1  

C.6.10.  

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 

universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o 

lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel 

puţin un an la o universitate din străinătate sau obţinerea 

unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 

    

 

1  

C.6.11.  

Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 

elaborarea proiectelor unor acte normative fundamentale 

sau de bază 

    

 

1  

C.6.12.  
Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru 

concursurile de admitere în profesiile juridice 
    

 
0,5  

C.6.13.  Preşedinte/membru în comisiile pentru ocuparea posturilor 

didactice din învăţământul juridic superior 
    

 
0,2  

C.6.14.  Preşedinte, conducător, referent de specialitate în comisiile 

pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat 
    

 
0,5  

C.6.15.  

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau 

comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

    

 

1  

         

C.7.1.  
Traducerea unei opere ştiinţifice sau beletristice dintr-o 

limbă modernă. 
    

  
3 

C.7.2.  

Carte de autor publicată în străinătate. Punctajul se adaugă 

chiar dacă lucrarea (volum sau articol) a fost deja publicată 

în Romania sau în Republica Moldova. 

    

  

20 

C.7.3.  

Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare. Cu 

excepţia autocitărilor. Lucrările în care se face citarea 

trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol 

sau studiu se punctează o singură citare 

    

  

2 
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 1 2 3 4 5 6 7 

C.7.4.  
Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare. Cronică, 

recenzare 
    

  
1 

C.7.5.  

Premii/ distincţii academice oferite de Universităţi, 

Institute de cercetare, Academii, USR, Asociaţii 

profesionale de nivel naţional. 

    

  

2 

C.7.6.  
Keynote speaker la colocvii, simpozioane, conferinţe, 

congrese. 
    

  
1 

C.7.7.  Visiting Professor (cel puţin o lună).       3 

C.7.8.  Stagiu postdoctoral (exclus Erasmus - staff mobility).       2 

C.7.9.  

Prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate şi în 

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi,Timişoara, B.A.R. 

şi în cele ale bibliotecilor din străinătate. 

    

  

2 

C.7.10.  

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat sau 

într-o comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii 

didactice sau în cercetare. 

    

  

2 

         

(D) Alte rezultate        

D0 

Numărul de recenzii în reviste publicate sub egida UPM 

sau la conferinţe organizate de UPM (nr. recenzii x 0,5 x 

punctaj) 

0.17 

(=12/70) 
1 

0.26 

(=18/70) 

0.86 

(=60/70) 

0.06 

(=4/70) 

0.06 

(=4/70) 

0.86 

(=60/70) 

  

D.I. Alte rezultate - Indicatori pentru evaluarea rezultatelor din activitatea de cercetare ştiinţifică 

D.I.1. 
Articol în reviste fără factor de impact calculat (Science si 

Social Sciences). Lucrare ISI proceedings 
1 x x x x x x 

D.I.2. Articol în reviste indexate ISI, fără SRI 1 1 1 x 1 x x 

D.I.3. Articol indexate BDI: in reviste categoria B+ (CNCSIS) 1 8 x x x x x 

D.I.4. Articol indexate BDI: in reviste categoria B (CNCSIS) 0,5 4 x x x x x 

D.I.5. Articol publicat în revistă de specialitate cu ISSN  0,5 4 0,5 3 1 0,5 3 

D.I.6. 
Lucrare prezentată şi publicată la o conferinţă ştiinţifică 

internaţională 
1 3 1 3 x x 3 

D.I.7. 
Lucrare prezentată (dar nepublicată – Book of abstract, 

poster, etc.) la conferinţă ştiinţifică internaţională 
0,5 1,5 0,5 1,5 1 1 1,5 



   Pag. 17 din 23 

Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

D.I.8. 
Lucrare prezentată şi publicată la o conferinţă ştiinţifică 

naţionale 
0,5 1,5 0,5 1,5 1 1 1,5 

D.I.9. 
Produs software didactic sau de cercetare evaluat la nivel 

de universitate şi naţional 
2 8 4 6 2 2 6 

D.I.10. 
Produs software didactic sau de cercetare evaluat la nivel 

internaţional  
4 16 8 14 4 4 14 

         

D.II. Alte rezultate - Indicatori pentru asigurarea resurselor        

D.II.1.  Propunere de proiect în competiţie internaţională  2 8 4 6 2 2 6 

D.II.2.  Propunere de proiect în competiţie naţională (coordonator) 1 4 2 3 1 1 3 

D.II.3.  
Proiect finanţat de instituţii din străinătate (contractarea 

finanţării pentru indicatorul D.II.1) 
2 8 4 6 2 2 6 

D.II.4.  
Proiect finanţat de instituţii din ţară(contractarea finanţării 

pentru indicatorul D.II.2) 
1 4 2 3 1 1 3 

D.II.5.  
Granturi de cercetare finanţate de Universitatea „Petru 

Maior” 
0,5 2 1 1,5 0,5 0,5 1,5 

         

D.III. Alte rezultate - Indicatori pentru activitatea didactică şi profesională 

D.III.1.  Traduceri publicate la edituri recunoscute 2 10 2 6 2 2 4 

D.III.2.  Elaborare curs multiplicat intern 2 x 2 6 x 2 x 

D.III.3.  Elaborare îndrumar de laborator multiplicat intern 1 x x x x x x 

         

D.IV. Alte rezultate - Indicatori pentru recunoaşterea prestigiului ştiinţific 

D.IV.1.  Preşedinte (chairman) al unei conferinţe naţionale 1 6 1 3 1 1 1 

D.IV.2.  Editor Proceedings al unei conferinţe naţionale 1 6 1 4 1 1 1 

D.IV.3.  Preşedinte (chairman) al unei conferinţe internaţionale 2 12 2 8 2 2 2 

D.IV.4.  
Preşedinte (chairman) al unei secţiuni în cadrul unei 

conferinţe internaţionale 
1 3 1 3 1 1 1 

D.IV.5.  Editor Proceedings al unei conferinţe internaţionale 2 12 2 8 2 2 2 

D.IV.6.  
Editor/Coordonator al colectivului de redacţie al unei 

reviste ştiinţifice internaţionale 
3 18 3 9 3 3 3 

D.IV.7.  
Editor/Coordonator al colectivului de redacţie al unei 

reviste ştiinţifice naţionale 
1,5 9 1,5 9 3 3 3 
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D.IV.8.  
Membru în colectivul de redacţie al unei reviste ştiinţifice 

internaţionale 
0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 

D.IV.9.  
Membru în colectivul de redacţie al unei reviste ştiinţifice 

naţionale 
0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

D.IV.10.  
Director al unui centru de cercetare sau creaţie artistică 

recunoscut internaţional  
0,8 4 0,8 3 0,8 0,8 3 

D.IV.11.  
Membru al unui centru de cercetare sau creaţie artistică 

recunoscut internaţional 
0,5 2 0,5 2 0,5 0,5 2 

D.IV.12.  
Director al unui centru de cercetare sau creaţie artistică 

recunoscut instituţional (la nivel UPM) 
0,3 1 0,3 1 0,3 0,3 1 

D.IV.13.  
Membru al unui centru de cercetare sau creaţie artistică 

recunoscut instituţional (la nivel UPM) 
0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

D.IV.14.  
Membru în academii: Academia Română, Academia de 

Ştiinţe Tehnice 
0,1 x x 0,3 0,1 0,1 0,1 

D.IV.15.  
Premiu obţinut la nivel naţional: premiu al Academiei 

Române  
1 x x x 1 x x 

D.IV.16.  
Premiu obţinut la nivel naţional: premiu acordat de MEC, 

CNCS  
0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

D.IV.17.  
Premiu acordat de alte instituţii decât cele menţionate la 

criteriile anterioare 
0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

D.IV.18.  

Membru în juriu naţional al unor societăţi profesionale 

(UNITER, Uniunea Scriitorilor, UAP, UCMR, UCIN, 

UAR, AGIR) 

0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 

D.IV.19.  
Membru în juriu naţional al unor competiţii profesional-

ştiinţifice 
0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 

D.IV.20.  Expert pentru programe internaţionale 0,5 1 0,5 1 x x 0,8 

D.IV.21.  
Referent ştiinţific (membru) în comisie de susţinere a tezei 

de doctorat (în ţară) 
0,2 1 0,2 0,6 0,2 0,2 0,6 

D.IV.22.  
Referent ştiinţific (membru) în comisie de susţinere a tezei 

de doctorat (în străinătate) 
0,5 2 0,5 1,5 0,5 0,5 1,5 

D.IV.23.  Conducător de doctorat în străinătate (în co-tutelă) 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1 

D.IV.24.  Membru în organizaţie ştiinţifică naţională 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 

D.IV.25.  Membru în organizaţie ştiinţifică internaţională 0,2 1 0,2 0,8 0,2 0,2 0,6 

D.IV.26.  Elaborare şi susţinere Laudatio pentru decernarea titlului 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

DHC 

D.IV.27.  
Membru în comitetul de organizare al unei manifestări 

ştiinţifice naţionale* 
0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 

D.IV.28.  
Membru în comitetul de organizare al unei manifestări 

ştiinţifice internaţionale* 
0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 

D.IV.29.  
Referent ştiinţific/recenzor la revistă ştiinţifică/carte de 

specialitate naţională  
0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,5 

D.IV.30.  Expert CNCS / ARACIS 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,5 

D.IV.31.  
Referent ştiinţific/recenzor la revistă ştiinţifică/carte de 

specialitate internaţională  
0,3 1,2 0,3 0,9 0,3 0,3 0,8 

D.IV.32.  Expert internaţional 0,3 1,2 0,3 0,9 0,3 0,3 0,8 

D.IV.33.  
Comitete editoriale/ştiinţifice reviste indexate ISI Web of 

Knowledge (Web of Science) 
0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,5 

D.IV.36 
Comitete organizare/ştiinţifice conferinţe indexate ISI Web 

of Knowledge (Web of Science): 
0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,5 

D.IV.37 
Invitaţii la conferinţe internaţionale în calitate de keynote 

speakers 
0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 0,5 x 

D.IV.38 
Susţinere de prelegeri în străinătate pentru o perioadă de 

minimum 2 săptămâni 
0,5 2 0,5 1,5 0,5 0,5 1,5 

D.IV.39 

Stagiu în universităţi din străinătate, pentru a desfăşura 

activităţi de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică pentru o 

perioadă de minimum 2 săptămâni 

0,2 0,8 0,2 1,7 0,2 0,2 0,7 

D.IV.40 Membru în comitete organizaţii profesionale internaţionale 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

D.IV.41 Participare la programe de mobilităţi internaţionale 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

         

D.V. Alte rezultate - Indicatori pentru activitatea ştiinţifică cu doctoranzii şi studenţii 

D.V.1.  Profesor cu drept de conducere de doctorat 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 

D.V.2.  Teză de doctorat finalizată - conducător 1 2 1 2 1 1 2 

D.V.3.  Teză de doctorat/postdoctorat finalizată - doctorand 4 18 6 18 4 2 18 

D.V.4.  Coordonare doctoranzi în stagiu (în afara normei didactice) 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 

D.V.5.  
Activitate doctorand - examen (punctaj numai pentru 

doctoranzi) 
0,5 1 1 0,3 0,5 0,5 1 

D.V.6.  
Activitate doctorand - referat (punctaj numai pentru 

doctoranzi) 
0,5 1 1 0,3 0,5 0,5 1 
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Denumirea indicatorului 
Matematica şi 

informatică 
Ştiinţe 

inginereşti 

Ştiinţe 

Economice 
Istorie 

Sociologie,  

St pol adm 
Şt. Juridice Filologie 

 1 2 3 4 5 6 7 

D.V.7.  Coordonare lucrare de grad 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

D.V.8.  Conducător ştiinţific cercuri ştiinţifice studenţeşti  0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,6 

D.V.9.  
Coordonare lucrare sesiune ştiinţifică studenţească (în 

cadrul UPM) 
0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

D.V.10.  
Coordonare lucrare sesiune ştiinţifică studenţească, pentru 

lucrări premiate naţional (în afara UPM) 
0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 

D.V.11.  
Coordonare lucrare sesiune ştiinţifică studenţească, pentru 

lucrări premiate internaţional 
1 2 2 1 1 1 2 

D.V.12.  
Coordonator echipe studenţeşti participante la competiţii 

ştiinţifice naţionale 
0,7 1 1 1 0,7 0,7 1 

D.V.13.  
Coordonator echipe studenţeşti participante la competiţii 

ştiinţifice internaţionale 
1,5 2 2 2 1,5 1,5 2 

D.V.14. 
Organizare şcoli de vară, workshopuri, competiţii pentru 

studenţi (eveniment complet) 
2 4 3 4 2 2 4 

         

(E) Tema de cercetare pentru anul calendaristic următor 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Observaţii 

- Punctajele aferente indicatorilor raportaţi constituie valori totale care se împart în mod egal la numărul de autori. 

- Punctajele aferente indicatorilor pentru asigurarea resurselor se stabilesc de către Centrul de Management al Cercetării şi directorul de proiect, în 

baza evidenţelor contabile ale Biroului Financiar-contabil. 

 

1-Informatică  

- Anexa Forumuri A,B,C,D: Clasificarea jurnalelor/conferinţelor în domeniul Informatică - conform Comisiei CNCDCU de Informatică 

http://informatica-universitaria.ro/. Reviste şi Conferinţe Categoria D Informatică sunt cele care nu se regăsesc în categoriile A, B, C dar sunt indexate 

SCOPUS, IEEE, ACM, SPRNGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet etc. (nu şi forumuri de genul WSEAS, IAENG, DAAM). 

 

2-Inginerie 

- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, 

Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 

3-Ştiinţe economice 

- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, 

Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI. 

 

4-Istorie 

- Pentru publicaţiile apărute la edituri de prestigiu internaţional se acordă un coeficient de multiplicare de 1,5; 

- Pentru publicaţiile apărute în limbi străine se aplică un coeficient de multiplicare de 1,25; 

- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI, ERIH, Scopus, EBSCO ,JSTOR ,ProQuest, ProjectMuse ,CEEOL ,Persee , Index 

Copernicus. 

 

5-Sociologe. Ştiinţe politice şi administrative (CRP-RISE) 

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de graniţă cu acestea; 

- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1) sau la edituri cu 

prestigiu recunoscut (categoria A2) care sunt prezentate în minimum 6 bibliotecu din Karlshrue Virtual Katalog (KVK); 

- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola; 

- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer 

review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar 

nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional; 1, în alte cazuri; 

- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index 

Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, Persee, DOAJ, JSTOR, SSRN, REPEC; 

- n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 

  

http://informatica-universitaria.ro/
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6-Ştiinţe juridice 

- Cărţile (cursuri universitare, tratate etc.) luate în considerare sunt exclusiv cele publicate, în cel puţin 300 exemplare, la edituri cu prestigiu 

internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la edituri 

din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B); 

- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, West 

Law, Francis, Doctrinal, Hein Online, JSTOR, Lexis Nexis, ProQuest, SSRN, Persee; 

- O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului; 

- Pentru ediţiile a II-a şi următoarele ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în tabel (la indicatorul I 1 sau, după caz, I 4), însă 

numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită. 

 

7-Filologie 

- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ProQuest Central, EBSCO, SpringerLink e-journals, Willey Online, Library, Cambridge, 

CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, bibliomadrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org, ceecs.net, 

regestaimperii.adwmainz.de, lib.washington.edu, jenopc4.thulb.uni-jena.de, şi altele în cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în 

cele ale bibliotecilor din străinătate 

 

 

 

Condiţiile minimale pentru acoperirea normei de cercetare ştiinţifică 

 

1 

Matematică informatică 

 Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 13 10 8 5 

 Din criteriile ABC min 12 8 6 4 

 

2 

Ştiinţe inginereşti 

 Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 75 60 53 40 

 Din criteriile ABC min 70 56 49 35 
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3 

Ştiinţe economice 

 Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 21  17 13 11  
 Din criteriile ABC min 18  14 11 9 

 

4 

Istorie 

 Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 65 52 45 33 

 Din criteriile ABC min 60 48 42 30 

 

5 

Sociologie. Ştiinţe 

politice şi 

administrative 

 

Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 6 5 4 2 

 Din criteriile ABC min 4 3 2 1 

 

6 

Ştiinţe juridice 

 Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 6 5 4 2  

 Din criteriile ABC min 4 3 2 1  

 

7 

Filologie 

 Profesor 

universitar 

Conferenţiar 

universitar 

Şef lucrări/ 

Lector universitar 
Asistent universitar 

 Nr minim puncte 65 52 45 33 

 Din criteriile ABC min 60 48 42 30 

Criteriile ABC se reportează pe o durată de 5 ani (punctajul cumulat din ultimii 5 ani este mai mare decât 5 x punctajul minim anual). 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului, 

Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN 

 

 


