Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Ordin nr. 3697/2012
din 10/04/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 07/05/2012
pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului
si sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale
necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente
panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul
Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare, a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si a
Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
4.089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de
specialitate ale Panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului
National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare

    In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia,
    in baza propunerilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare de modificare si completare a
standardelor minimale pentru domeniile stiintifice aferente panelului P4 - Stiinte sociale, inaintate cu Adresa nr. 8.752 din 9 martie 2012,
    in baza propunerilor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare de modificare a denumirii comisiilor de
specialitate aferente panelului P4 - Stiinte sociale, in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu
modificarile si completarile ulterioare,
    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.
   Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare si a atestatului de
abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, se modifica dupa
cum urmeaza:
   1. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   2. In anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Se stabileste cate o lista a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre urmatoarele domenii sau grupe de
domenii:
    a) stiinte juridice;
    b) stiinte militare, informatii si ordine publica;
    c) stiinte economice;
    d) sociologie;
    e) stiinte politice si administrative;
    f) stiinte ale comunicarii;
    g) psihologie;
    h) stiinte ale educatiei;
    i) educatie fizica si sport."
   3. In anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Se stabileste cate o lista a revistelor stiintifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre urmatoarele domenii sau grupe de domenii:
    a) stiinte juridice;
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    b) stiinte militare, informatii si ordine publica;
    c) stiinte economice;
    d) sociologie;
    e) stiinte politice si administrative;
    f) stiinte ale comunicarii;
    g) psihologie;
    h) stiinte ale educatiei;
    i) educatie fizica si sport."
   Art. II. - Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 23 februarie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. In anexa nr. 2, denumirea Comisiei de "Sociologie, stiinte politice si administrative", de la Panel P4 - Stiinte sociale, se modifica in Comisia
de "Sociologie, stiinte politice si administrative, stiinte ale comunicarii".
   2. In anexa nr. 2, denumirea Comisiei de "Psihologie si stiinte comportamentale", de la Panel P4 - Stiinte sociale, se modifica in Comisia de
"Psihologie, stiinte ale educatiei, educatie fizica si sport".
   Art. III. - Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de
specialitate ale panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a
structurii acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 29 aprilie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum
urmeaza:
   1. In anexa, denumirea Comisiei de "Sociologie, stiinte politice si administrative" se modifica in Comisia de "Sociologie, stiinte politice si
administrative, stiinte ale comunicarii".
   2. In anexa, denumirea Comisiei de "Psihologie si stiinte comportamentale" se modifica in Comisia de "Psihologie, stiinte ale educatiei,
educatie fizica si sport".
   Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Catalin Ovidiu Baba
    Bucuresti, 10 aprilie 2012.
    Nr. 3.697.
   
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.691/2011)
   
STANDARDE MINIMALE
necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a
atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
   1. Stiinte juridice
   1.1. Definitii, conditii si proceduri
    [] Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international (categoria A1), la
edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la edituri din Romania acreditate
de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B).
    [] Se considera ca limbi de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, italiana si spaniola.
    [] Pentru carti, capitole in carti sau studii in volume colective ori in volume ale conferintelor se aplica coeficientul de multiplicare m, care are
urmatoarele valori:
   - 2, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu international (A1);
   - 1,5, daca publicatia este scrisa intr-o limba de circulatie internationala si a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2);
   - 1, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2), intr-o limba care nu este de circulatie internationala;
   - 0,5, daca publicatia a aparut la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la o editura din Romania acreditata CNCS
(categoria B).
    [] Pentru Stiinte juridice, bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele:
   

Nr.
crt.

Denumirea bazei
de date

Adresa web
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1.
2.

ISI Web of
Knowledge
Scopus

www.webofknowledge.com

3.

EBSCO

www.ebscohost.com

4.

CEEOL

www.ceeol.com

5.

SpringerLink

6.

Science Direct

7.

West Law

8.

Francis

9.

Doctrinal

10.

Hein Online

11.

JSTOR

12.

Lexis Nexis

www.lexisnexis.com

13.

ProQuest

www.proquest.com

14.

SSRN

www.ssrn.com

15.

Persee

www.persee.fr

www.scopus.com

www.springerlink.com
www.sciencedirect.com
www.westlaw.com
www.csa.com/factsheets/
francis-set-c.php
www.doctrinal.fr
www.heinonline.org
www.jstor.org

    [] O publicatie sau o citare se incadreaza la un singur indicator, luandu-se in considerare incadrarea cea mai favorabila candidatului.
    Se acorda urmatoarele punctaje:
   

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

I1

Carti de autor

I2

5xm
Carti realizate in colectiv, la care candidatul
este prim autor sau a avut o contributie de
peste 50% la realizarea acestora
1 + 18 x s
Articole/Studii care prezinta contributii in
extenso, publicate ca unic autor sau prim autor
in reviste cotate ISI avand un scor relativ de
influenta s
1
Articole/Studii care prezinta contributii in
extenso, publicate ca unic autor sau ca prim
autor in reviste stiintifice cu prestigiu
recunoscut sau indexate in baze de date
internationale recunoscute
Capitole de carte, studii in volume colective sau 1 x m
in volume ale conferintelor care prezinta
contributii in extenso, publicate ca unic autor
sau ca prim autor
0,2 x m
Citari ale publicatiilor candidatului in carti,
capitole de carti sau volume, carora le
corespunde coeficientul de multiplicare m (nu
se iau in considerare autocitarile)
Citari ale publicatiilor candidatului in articole
0,6 + 1,5 x
publicate in reviste cotate ISI avand un scor
s

I3

I4

I5

I6

I7

8xm

Elementul pentru care
se acorda punctajul
Pe carte
Pe carte

Pe articol/studiu

Pe articol/studiu

Pe publicatie

Pe citare

Pe citare
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I8

I9

I 10

I 11
I 12
I 13
I 14
I 15

I 16

I 17

I 18
I 19

I 20

I 21
I 22

relativ de influenta s (nu se iau in considerare
autocitarile)
Citari ale publicatiilor candidatului in reviste
stiintifice cu prestigiu recunoscut sau indexate
in baze de date internationale recunoscute (nu
se iau in considerare autocitarile)
Editor al unei reviste editate in strainatate care
este indexata ISI
sau indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Editor al unei reviste editate in tara, care este
cu prestigiu recunoscut, indexata ISI sau
indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Editor de volume publicate la edituri cu
prestigiu international
Editor de volume publicate la edituri cu
prestigiu recunoscut
Organizator de conferinte si paneluri organizate
in strainatate
Organizator de conferinte si paneluri organizate
in tara
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o
entitate din strainatate
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu cel putin
100.000 lei de o entitate din tara
Profesor asociat/visiting/cadru didactic
universitar la o universitate din strainatate,
pentru o perioada de cel putin o luna;
efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durata
de cel putin un an la o universitate din
strainatate sau obtinerea unei diplome de
doctor la o universitate din strainatate
Moderator/keynote speaker la conferinte
nationale sau internationale
Beneficiar al unor granturi
individuale/colective/burse postdoctorale in
valoare de cel putin 25.000 lei fiecare
Membru in consiliul editorial al unei reviste
stiintifice care este cu prestigiu recunoscut,
indexata ISI sau indexata de o baza de date
internationala recunoscuta
Initierea unor programe de studii universitare

0,2

Pe citare

2

Pe revista

1

Pe revista

6

Pe volum editat

3

Pe volum editat

2

Pe conferinta/panel

1

Pe conferinta/panel

4

Pe proiect

2

Pe proiect

2

Pe universitate

2

Pe conferinta

0,5

Pe grant

0,5

Pe revista

1

Pe program de studii

Membru al Consiliului National de Atestare a
1
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare, al Consiliului National al Cercetarii

Pe consiliu/comisie
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Stiintifice, al consiliului sau comisiilor de
specialitate ale Agentiei Romane de Asigurare
a Calitatii in Invatamantul Superior
   1.2. Standarde minimale
    Urmatoarele standarde trebuie indeplinite cumulativ:
   

Criteriu

Denumirea criteriului

Standardul pentru profesor
universitar, cercetator
stiintific gradul I, abilitare
Cel putin 4 carti, din care:
- cel putin 3 carti sunt carti
de autor (restul pot fi
realizate in colectiv);
- cel putin doua carti sunt
realizate dupa obtinerea
titlului de doctor.
≥ 25

C1

Numarul de carti

C2

Numarul de articole/studii
publicate ca unic autor sau ca
prim autor in reviste cotate
ISI, in reviste cu prestigiu
recunoscut sau in reviste
indexate de baze de date
internationale recunoscute
≥ 15
Numarul de articole/studii
publicate ca unic autor sau ca
prim autor in reviste cotate
ISI, in reviste cu prestigiu
recunoscut sau in reviste
indexate de baze de date
internationale recunoscute,
publicate dupa obtinerea
titlului de doctor
≥1
Numarul de publicatii la
edituri cu prestigiu
international din strainatate
sau in reviste cotate ISI din
strainatate
≥ 56
Suma punctajului pentru
indicatorii
I1-I5
≥5
Suma punctajului pentru
indicatorii
I6-I8
≥5
Suma punctajului pentru
indicatorii
I17-I20
≥ 100
Punctajul total (suma
punctajului pentru indicatorii
I1-I22)

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Standardul pentru
conferentiar universitar,
cercetator stiintific gradul II
Cel putin 3 carti, din care:
- cel putin doua carti sunt
carti de autor (restul pot fi
realizate in colectiv);
- cel putin o carte este
realizata dupa obtinerea
titlului de doctor.
≥ 15

≥5

Nu se aplica.

≥ 38
≥3
≥3
≥ 60
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C9

Punctajul total (suma
punctajului pentru indicatorii
I1-I22), obtinut dupa
obtinerea titlului de doctor

≥ 50

≥ 30

   2. Sociologie, stiinte politice si administrative, stiinte ale comunicarii1
    ___________
   1 Se includ domeniile de studii: Jurnalism, Stiinte ale comunicarii, Publicitate, Relatii publice. Activitatea Comisiei C2 include si domeniul
Asistenta sociala.
   2.1. Definitii, conditii si proceduri
    [] Se iau in considerare numai lucrarile publicate in domeniul stiintelor sociale, stiintelor umaniste sau in domenii de granita cu acestea.
    [] Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international (categoria A1), la
edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la edituri din Romania acreditate
de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B)
    [] Se considera ca limbi de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, italiana si spaniola.
    [] Pentru publicatii se aplica coeficientul de multiplicare m, care are urmatoarele valori:
   - 2, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu international (A1);
   - 1,5, daca publicatia este scrisa intr-o limba de circulatie internationala si a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2);
   - 1, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2) intr-o limba care nu este de circulatie internationala;
   - 0,5, daca publicatia a aparut la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la o editura din Romania acreditata de Consiliul
National al Cercetarii Stiintifice (categoria B).
    Pentru Sociologie, Stiinte politice si administrative, Stiintele comunicarii, bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web
of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, JStor, Cairn, ERIH, DOAJ, Persee, ProjectMuse, Hein Online, SpringerLink, RePEC, PA@BABEL,
IBSS. n indica numarul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.
    [] O publicatie sau citare se incadreaza la un singur indicator, luandu-se in considerare incadrarea cea mai favorabila candidatului.
    Se acorda urmatoarele punctaje:
   

Indicator
I1

Denumirea indicatorului

Elementul pentru care
se acorda punctajul
(2+4xf) x 2/n Pe articol
Punctaj

I3

Articole care prezinta contributii originale, in
extenso, in reviste cotate ISI avand un factor de
impact f care este mai mare sau egal cu 0,1
4/n
Articole care prezinta contributii originale, in
extenso, in reviste cotate ISI avand un factor de
impact mai mic de 0,1 sau in reviste indexate in
cel putin 3 din bazele de date internationale
recunoscute
Carti publicate ca unic autor sau ca prim autor
10 x m

Pe carte

I4

Carti coordonate, avand n coordonatori

7 x m/n

Pe carte

I5

Studii/capitole, avand n autori, in volume
colective (volume cu
ISBN)
Recenzii publicate in reviste cotate ISI sau in
reviste indexate in cel putin 3 din bazele de date
internationale recunoscute sau termeni de
minimum o pagina in dictionare de specialitate
Lucrari in extenso publicate in volumele unor
conferinte (volume cu ISSN) sau indexate in cel
putin una din bazele de date internationale
recunoscute
Citari ale publicatiilor candidatului in articole
publicate in reviste cotate ISI, care au un factor

2 x m/n

Pe studiu/capitol

1/n

Pe recenzie sau termen

1/n

Pe lucrare

(0,2+4xf) x
2/n

Pe citare

I2

I6

I7

I8

Pe articol
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I9

I 10

I 11

I 12
I 13

I 14

I 15

I 16
I 17
I 18

I 19
I 20

I 21

de impact f (nu se iau in considerare
autocitarile). n este numarul de autori al
publicatiei citate.
Citari ale publicatiilor candidatului in carti,
capitole de carti sau volume ori in reviste
indexate in baze de date internationale (nu se
iau in considerare autocitarile). n este numarul
de autori al publicatiei citate.
Editor al unei reviste editate in strainatate care
este indexata ISI
sau indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Editor al unei reviste editate in tara care este
indexata ISI sau indexata de o baza de date
internationala recunoscuta
Coordonator al unei colectii (serie de volume)
editate de o editura cu prestigiu international
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o
entitate din strainatate
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu cel putin
100.000 lei de o entitate din tara
Profesor asociat/visiting/cadru didactic
universitar la o universitate din strainatate,
pentru o perioada de cel putin o luna; efectuarea
unui stagiu postdoctoral cu o durata de cel putin
un an la o universitate din strainatate sau
obtinerea unei diplome de doctor la o
universitate din strainatate
Keynote speaker la conferinte internationale
organizate in strainatate
Keynote speaker la conferinte internationale
organizate in tara
Beneficiar al unor granturi individuale sau burse
postdoctorale in valoare de cel putin 25.000 lei
fiecare
Initierea unor programe de studii universitare

0,4/n

Pe citare

2

Pe revista

1

Pe revista

2

Pe colectie/serie

4

Pe proiect

2

Pe proiect

2

Pe universitate

2

Pe conferinta

1

Pe conferinta

0,5

Pe grant/bursa

1

Pe program de studii

1
Membru al unei echipe de cercetare care
implementeaza un proiect finantat pe baza de
competitie cu cel putin 100.000 lei
1
Membru al Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,
al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, al
consiliului sau comisiilor de specialitate ale
Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Superior

Pe proiect

Pe consiliu/comisie

   2.2. Standarde minimale
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    Urmatoarele standarde trebuie indeplinite cumulativ:
   

Criteriu
C1
C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Denumirea criteriului
Punctajul pentru
indicatorul I1
Numarul de articole care
prezinta contributii
originale, in extenso, in
reviste cotate ISI sau in
reviste indexate in cel
putin 3 din bazele de date
internationale
recunoscute
Numarul de carti la care
este unic autor, prim
autor sau coordonator

Suma punctajului pentru
indicatorii
I1-I7
Suma punctajului pentru
indicatorii
I8-I9
Suma punctajului pentru
indicatorii
I15-I18
Punctaj total (suma
punctajului pentru
indicatorii I1-I21)
Punctaj total (suma
punctajului pentru
indicatorii I1-I21),
acumulat dupa obtinerea
titlului de doctor

Standardul pentru
profesor universitar,
cercetator stiintific
gradul I, abilitare
≥4

Standardul pentru
conferentiar universitar,
cercetator stiintific
gradul II
-

≥6

≥4

≥1
Cel putin o carte
publicata la o editura cu
prestigiu international
(A1) sau cel putin doua
carti publicate la alte
edituri cu prestigiu
recunoscut (A2)
≥ 60
≥ 35
≥3

≥1

≥3

≥1

≥ 100

≥ 60

≥ 50

≥ 30

   3. Stiinte militare, informatii si ordine publica
   3.1. Definitii, conditii si proceduri
    [] Cartile, volumele sau lucrarile conferintelor luate in considerare sunt exclusiv cele publicate intr-un tiraj de minimum 200 de exemplare.
    [] Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international (categoria A1), la
edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau edituri din Romania acreditate de
Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B)
    [] Se considera ca limbi de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, italiana si spaniola.
    [] Pentru carti, capitole in carti sau studii in volume colective ori in volume ale conferintelor se aplica coeficientul de multiplicare m, care are
urmatoarele valori:
   - 2, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu international (A1);
   - 1,5, daca publicatia este scrisa intr-o limba de circulatie internationala si a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2);
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   - 1, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2) intr-o limba care nu este de circulatie internationala;
   - 0,5, daca publicatia a aparut la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la o editura din Romania acreditata de Consiliul
National al Cercetarii Stiintifice (categoria B).
    [] Pentru Stiinte militare, informatii si ordine publica, bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web of Knowledge,
Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee.
    [] O publicatie sau citare se incadreaza la un singur indicator, luandu-se in considerare incadrarea cea mai favorabila candidatului.
    Se acorda urmatoarele punctaje:
   

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care
se acorda punctajul

I1

Carti de autor

8xm

Pe carte

I2

Carti realizate in colectiv, la care candidatul
este prim autor sau a avut o contributie de
peste 50% la realizarea acestora
Articole/Studii care prezinta contributii in
extenso, publicate ca unic autor sau prim
autor in reviste cotate ISI avand un scor relativ
de influenta s
Articole/Studii care prezinta contributii in
extenso, publicate ca unic autor sau ca prim
autor in reviste stiintifice cu prestigiu
recunoscut sau indexate de baze de date
internationale recunoscute
Capitole de carte, studii in volume colective
sau in volume ale conferintelor care prezinta
contributii in extenso, publicate ca unic autor
sau ca prim autor
Citari ale publicatiilor candidatului in carti,
capitole de carti sau volume, carora le
corespunde coeficientul de multiplicare m (nu
se iau in considerare autocitarile)
Citari ale publicatiilor candidatului in articole
publicate in reviste cotate ISI avand un scor
relativ de influenta s (nu se iau in considerare
autocitarile)
Citari ale publicatiilor candidatului in reviste
stiintifice cu prestigiu recunoscut sau indexate
in baze de date internationale recunoscute (nu
se iau in considerare autocitarile)
Editor al unei reviste editate in strainatate care
este indexata ISI
sau indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Editor al unei reviste editate in tara, care este
cu prestigiu recunoscut, indexata ISI sau
indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Editor de volume publicate la edituri cu
prestigiu international

5xm

Pe carte

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I 10

I 11

1 + 18 x s Pe articol/studiu

1

Pe articol/studiu

1xm

Pe publicatie

0,2 x m

Pe citare

0,6 + 1,5 x Pe citare
s

0,2

Pe citare

2

Pe revista

1

Pe revista

6

Pe volum editat
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I 12
I 13
I 14
I 15

I 16

I 17

I 18
I 19

I 20

I 21
I 22

Editor de volume publicate la edituri cu
3
prestigiu recunoscut
Organizator de conferinte si paneluri
2
organizate in strainatate
Organizator de conferinte si paneluri
1
organizate in tara
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat 4
cu echivalentul a cel putin 100.000 lei de o
entitate din strainatate
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat 2
cu cel putin
100.000 lei de o entitate din tara
2
Profesor asociat/visiting/cadru didactic
universitar la o universitate din strainatate,
pentru o perioada de cel putin o luna;
efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o
durata de cel putin un an la o universitate din
strainatate sau obtinerea unei diplome de
doctor la o universitate din strainatate
Moderator/keynote speaker la conferinte
2
nationale sau internationale
0,5
Beneficiar al unor granturi
individuale/colective/burse postdoctorale in
valoare de cel putin 25.000 lei fiecare
0,5
Membru in consiliul editorial al unei reviste
care este cu prestigiu recunoscut, indexata ISI
sau indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Initierea unor programe de studii universitare 1

Pe volum editat

Membru al Consiliului National de Atestare a 1
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare, al Consiliului National al
Cercetarii Stiintifice, al consiliului sau
comisiilor de specialitate ale Agentiei Romane
de Asigurare a Calitatii in Invatamantul
Superior

Pe consiliu/comisie

Pe conferinta/panel
Pe conferinta/panel
Pe proiect

Pe proiect

Pe universitate

Pe conferinta
Pe grant

Pe revista

Pe program de studii

   3.2. Standarde minimale
    Urmatoarele standarde trebuie indeplinite cumulativ:
   

Criteriu
C1

Denumirea criteriului
Numarul de carti

Standardul pentru
profesor universitar,
cercetator stiintific gradul
I, abilitare
Cel putin 4 carti, din care:
- cel putin 3 carti sunt carti
de autor
(restul pot fi realizate in
colectiv);

Standardul pentru
conferentiar universitar,
cercetator stiintific gradul
II
Cel putin 3 carti, din care:
- cel putin doua carti sunt
carti de autor (restul pot fi
realizate in colectiv);
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C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Numarul de articole/studii
publicate ca unic autor sau
ca prim autor in reviste
cotate ISI, in reviste cu
prestigiu recunoscut sau in
reviste indexate de baze de
date internationale
recunoscute
Numarul de articole/studii
publicate ca unic autor sau
ca prim autor in reviste
cotate ISI, in reviste cu
prestigiu recunoscut sau in
reviste indexate de baze de
date internationale
recunoscute, obtinute dupa
obtinerea titlului de doctor
Numarul de publicatii la
edituri cu prestigiu
international din strainatate
sau in reviste cotate ISI din
strainatate
Suma punctajului pentru
indicatorii
I1-I5
Suma punctajului pentru
indicatorii
I6-I8
Suma punctajului pentru
indicatorii
I17-I20
Punctaj total (suma
punctajului pentru indicatorii
I1-I22)
Punctaj total (suma
punctajului pentru indicatorii
I1-I22), acumulat dupa
obtinerea titlului de doctor

- cel putin doua carti sunt
realizate dupa obtinerea
titlului de doctor.
≥ 25

- cel putin o carte este
realizata dupa obtinerea
titlului de doctor.
≥ 15

≥ 15

≥5

≥1

Nu se aplica.

≥ 56

≥ 38

≥5

≥3

≥5

≥3

≥ 100

≥ 60

≥ 50

≥ 30

   4. Stiinte economice si administrarea afacerilor
   4.1. Definitii, conditii si proceduri
    [] Se iau in considerare numai lucrarile al caror continut corespunde subdomeniului postului didactic/profesional sau in care se solicita
abilitarea.
    [] O publicatie sau citare se incadreaza la un singur indicator, luandu-se in considerare incadrarea cea mai favorabila candidatului.
    [] ni reprezinta numarul de autori ai publicatiei i la care candidatul este autor sau coautor.
    [] Indicatorul I 1 caracterizeaza numeric articolele care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicate in reviste cotate ISI cu scor
relativ de influenta mai mare sau egal cu 0,25.
    unde i enumera articolele care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, in reviste cotate

file:///D|/My%20Documents/Prorector/CNATDCU/Ordin%20nr.%203697%20din%202012%20P4.html[24/07/2012 1:45:15 PM]

ISI care au un scor relativ de influenta mai mare sau egal cu 0,25; si reprezinta scorul relativ de influenta al revistei.
    [] Indicatorul I 2 caracterizeaza numeric articolele care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicate in reviste cotate ISI cu scor
relativ de influenta mai mic decat 0,25 si in reviste indexate in baze de date internationale recunoscute. Pentru Stiinte economice si
administrarea afacerilor, bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC,
DOAJ, Cabell's, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest.
    unde j enumera articolele care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicate de candidat, ca autor sau coautor, in reviste care
corespund categoriilor din tabelul urmator, iar wj este punctajul acordat potrivit tabelului urmator:
   

Categoria in care se incadreaza articolul i

wj

Articol care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicat
intr-o revista cotata ISI cu un scor relativ de influenta nenul si mai mic
de 0,25
Articol care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicat
intr-o revista cotata ISI cu un scor relativ de influenta egal cu 0
Articol care prezinta contributii stiintifice originale, in extenso, publicat
intr-o revista indexata de cel putin 3 din bazele de date internationale
recunoscute

8

7
6

    [] Indicatorul I 3 caracterizeaza numeric publicarea in carti de specialitate si volume. Cartile, volumele colective sau volumele conferintelor
luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international sau cu prestigiu recunoscut.
    [] Cartile, volumele sau dictionarele luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international (categoria A1), la
edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau edituri din Romania acreditate de
Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B).
    [] Se considera ca limbi de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, italiana si spaniola.
    [] pk este ponderea numarului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul in numarul de pagini total al cartii/volumului k. Se calculeaza
ca raport intre numarul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul si numarul total de pagini ale cartii/volumului.
    [] unde k enumera cartile de specialitate sau studiile/capitolele in carti de specialitate, volume colective sau volume ale conferintelor, publicate
de candidat, ca autor sau coautor, iar CSk este punctajul acordat potrivit tabelului urmator:
   

Categoria in care se incadreaza publicatia k

CS k

Carte de specialitate publicata la o editura cu prestigiu international (cu
ISBN)
Studiu/capitol intr-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al
unei conferinte, publicata la o editura cu prestigiu international (cu ISBN
sau ISSN)
Carte de specialitate publicata la o editura cu prestigiu recunoscut (cu
ISBN)
Studiu/capitol intr-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al
unei conferinte, publicat la o editura cu prestigiu recunoscut (cu ISBN
sau ISSN)

16
12

8
6

    [] Indicatorul I 4 caracterizeaza numeric prezentarea de studii stiintifice (working papers) la conferinte internationale. Se iau in considerare
numai studiile stiintifice prezentate direct de catre candidat. Studiile stiintifice prezentate trebuie comentate in cadrul conferintei de catre cel putin
un referent stiintific desemnat de catre organizatorii acesteia. Programul conferintei va dovedi ca studiul stiintific a fost comentat de catre cel
putin un referent stiintific si ca prezentarea studiului stiintific a fost facuta de catre candidat. De asemenea, studiile prezentate la conferinta sau
cel putin rezumatul lor trebuie sa fie facute publice prin diverse mijloace de difuzare: website-ul conferintei, CD-uri, volume tiparite etc. O
conferinta internationala desfasurata in strainatate este considerata conferinta in care studiile stiintifice sunt prezentate intr-o limba de circulatie
internationala care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola, in caz contrar conferinta este asimilata, ca punctaj, conferintelor
internationale desfasurate in tara.
    unde l enumera studiile stiintifice, iar CFl este punctajul acordat potrivit tabelului urmator:
   

Studiul stiintific (working paper) l prezentat la o conferinta internationala
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CF l

Studiu stiintific (working paper) prezentat la o conferinta internationala
desfasurata in strainatate
Studiu stiintific (working paper) prezentat la o conferinta internationala
desfasurata in tara

2
1

    [] Indicatorul I 5 caracterizeaza numeric citarile lucrarilor publicate. Se iau in considerare numai citarile provenind din reviste cotate ISI, reviste
indexate de cel putin 3 din bazele de date internationale recunoscute sau din carti ori volume publicate la edituri cu prestigiu international. Nu se
iau in considerare autocitarile sau semiautocitarile (un coautor citeaza lucrarea comuna). Lucrarea citata trebuie sa fie in mod clar descrisa prin
elemente de identificare in bibliografia lucrarii care citeaza (autori, titlu lucrare, an de aparitie, revista/editura, numar revista etc.). O citare
multipla (citari ale mai multor lucrari) intr-o singura publicatie se considera ca fiind o singura citare.
    unde m enumera lucrarile care citeaza, iar CIm este punctajul acordat potrivit tabelului urmator:
   

Citarea in lucrarea m

CIm

Citarea intr-o revista cotata ISI cu un scor relativ de influenta mai mare sau
egal cu 0,25
Citarea intr-o carte de specialitate sau volum publicat la o editura cu
prestigiu international sau cu prestigiu recunoscut din strainatate (cu ISBN)
Citarea intr-o revista cotata ISI cu un scor relativ de influenta nenul si mai
mic decat 0,25
Citarea intr-o revista cotata ISI cu un scor relativ de influenta egal cu 0 sau
indexata de o baza de date internationala recunoscuta
Citarea intr-o carte de specialitate sau volum publicat la o editura cu
prestigiu recunoscut din tara (cu ISBN)

7,5
4
3
2
1

    [] Indicatorul C este suma indicatorilor I 1 ... I 5 : C = I 1 +I 2 +I 3 +I 4 +I 5 .
    [] 3 din cei 5 indicatori (I 1 , I 2 , I 3 , I 4 , I 5 ) trebuie determinati numai pe baza rezultatelor obtinute in ultimii 5 ani. Candidatul decide care sunt cei
3 indicatori si nu include in calculul acestora rezultate care nu au fost obtinute in ultimii 5 ani. Daca anul in care se depune dosarul este a, ultimii
5 ani se considera a fi anii calendaristici a-1,..., a-5, la care se adauga perioada scursa din anul a.
   4.2. Standarde minimale
    Pentru profesor universitar, cercetator stiintific gradul I si abilitare, toti cei 5 indicatori trebuie sa fie diferiti de zero si cumulativ:
    I 1 ≥ 25 si I 1 +I 2 ≥ 30 si C ≥ 50.
    Pentru conferentiar universitar si cercetator stiintific gradul II, 4 din 5 indicatori trebuie sa fie diferiti de zero si cumulativ:
    I 1 +I 2 ≥ 15 si C ≥ 30.
   5. Psihologie, stiinte ale educatiei, educatie fizica si sport
   5.1. Definitii, conditii si proceduri
    [] Se iau in considerare numai lucrarile publicate in domeniul psihologiei, stiintelor educatiei, respectiv educatiei fizice si sportului sau in
domenii de granita cu acestea.
    [] Cartile, volumele, dictionarele sau volumele conferintelor luate in considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu international
(categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din strainatate cu peer review international sau edituri din
Romania acreditate de Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (categoria B).
    [] Se considera ca limbi de circulatie internationala: engleza, franceza, germana, italiana si spaniola.
    [] Pentru publicatii se aplica coeficientul de multiplicare m care are urmatoarele valori:
   - 2, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu international (A1);
   - 1,5, daca publicatia este scrisa intr-o limba de circulatie internationala si a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2);
   - 1, daca publicatia a aparut la o editura cu prestigiu recunoscut (A2) intr-o limba care nu este de circulatie internationala;
   - 0,5, daca publicatia a aparut la alte edituri din strainatate cu peer review international sau la o editura din Romania acreditata CNCS
(categoria B).
    Pentru Psihologie, stiinte ale educatiei si Educatie fizica si sport bazele de date internationale recunoscute sunt urmatoarele: ISI Web of
Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein Online, SpringerLink.
    [] n indica numarul de autori ai unei publicatii la care candidatul este autor sau coautor.
    [] O publicatie sau citare se incadreaza la un singur indicator, luandu-se in considerare incadrarea cea mai favorabila candidatului.
    [] Se stabileste un prag p de relevanta pentru scorul relativ de influenta al revistelor luate in considerare pentru indicatorul I 1 , care are
urmatoarele valori:
   - 0,25, pentru Psihologie;
   - 0,1, pentru Stiinte ale educatiei si Educatie fizica si sport.
    Se acorda urmatoarele punctaje:
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Indicator
I1

I2

I3
I4
I5
I6
I7
I8

I9

I 10

I 11

I 12
I 13

I 14

Denumirea indicatorului

Elementul pentru care
se acorda punctajul
(2 + 4 x s) x Pe articol
2/n
Punctaj

Articole care prezinta contributii stiintifice
originale, in extenso, in reviste cotate ISI avand
un scor relativ de influenta s care este mai mare
sau egal cu p
4/n
Articole care prezinta contributii stiintifice
originale, in extenso, in reviste cotate ISI avand
un scor relativ de influenta mai mic decat p sau in
reviste indexate in cel putin 3 dintre bazele de
date internationale recunoscute
Carti publicate ca unic autor sau ca prim autor
10 x m
(cu ISBN)
Carti publicate in calitate de coautor (fara a fi
7 x m/n
unic autor sau prim autor) (cu ISBN)
Carti coordonate/editate, avand n
4 x m/n
coordonatori/editori (cu ISBN)
Capitole de carte (volume cu ISBN)
2 x m/n
Lucrari in extenso publicate in volumele unor
conferinte (volume cu ISSN)
Citari ale publicatiilor candidatului in articole
publicate in reviste cotate ISI, carora le
corespunde coeficientul de multiplicare m si care
au un scor relativ de influenta s (nu se iau in
considerare autocitarile). n este numarul de
autori al publicatiei citate.
Citari ale publicatiilor candidatului in carti,
capitole de carti sau volume ori in reviste
indexate in baze de date internationale (nu se
iau in considerare autocitarile). n este numarul
de autori al publicatiei citate.
Editor sau membru in comitetul editorial al unei
reviste editate in strainatate, indexata ISI sau
editor al unei reviste editate in strainatate,
indexata de o baza de date internationala
recunoscuta
Editor sau membru in comitetul editorial al unei
reviste editate in tara, indexata ISI sau editor al
unei reviste editate in tara, indexata de o baza
de date internationala recunoscuta
Coordonator al unei colectii (serie de volume)
editata de o editura cu prestigiu international
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu cel putin
100.000 lei de o entitate din strainatate
Coordonarea unui proiect de cercetare finantat
cu cel putin

1/n

Pe articol

Pe carte
Pe carte
Pe carte
Pe capitol
Pe lucrare

(0,2+4 x s) Pe citare
x 2/n

0,4/n

Pe citare

1,5

Pe revista

1

Pe revista

2

Pe colectie/serie

4

Pe proiect

2

Pe proiect
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I 15

I 16
I 17
I 18

I 19
I 20

100.000 lei de o entitate din tara
2
Profesor asociat/visiting/cadru didactic
universitar la o universitate din strainatate, pentru
o perioada de cel putin o luna; efectuarea unui
stagiu postdoctoral cu o durata de cel putin un an
la o universitate din strainatate; sau obtinerea
unei diplome de doctor la o universitate din
strainatate
Keynote speaker la conferinte internationale
1
organizate in strainatate
Keynote speaker la conferinte internationale
0,5
organizate in tara
Beneficiar al unor granturi individuale sau burse 0,5
postdoctorale in valoare de cel putin 25.000 lei
fiecare
Initierea unor programe de studii universitare
1
1
Membru al Consiliului National de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare,
al Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, al
consiliului sau comisiilor de specialitate ale
Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in
Invatamantul Superior. Pentru Educatie fizica si
sport, membru in comitete/comisii/consilii de
conducere de nivel national ale federatiilor
sportive nationale afiliate la cele internationale
de profil

Pe universitate

Pe conferinta
Pe conferinta
Pe grant/bursa

Pe program de studii
Pe consiliu/comisie

   5.2. Standarde minimale
    Urmatoarele standarde trebuie indeplinite cumulativ:
   

Standardul pentru
Standardul pentru
conferentiar universitar,
profesor universitar,
Criteriu
Denumirea criteriului
cercetator stiintific
cercetator stiintific gradul
gradul II
I, abilitare
C1
Punctajul pentru indicatorul I1 ≥ 4
C2
C3
C4

C5

Suma punctajului pentru
indicatorii I1 si I3
Suma punctajului pentru
indicatorii I1-I7
Punctaj total (suma
punctajului pentru indicatorii
I1-I20)
Punctaj total (suma
punctajului pentru indicatorii
I1-I20), acumulat dupa
obtinerea titlului de doctor

≥ 20

≥ 10

≥ 60

≥ 35

≥ 100

≥ 60

≥ 50

≥ 30
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