
 

 

C26. Comisia de științe militare, informații și ordine publică 
 

 

 Pentru menținerea unor standarde ridicate privind activitatea didactică și de cercetare științifică în 

domeniul fundamental "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" vă supunem spre analiză și aprobare 

de către CNATDCU, unele modificări ale Anexei nr. 8 la Ordinul MEN Nr. 4204 din 15 iulie 2013, care  

a modificat Ordinul MECTS nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare. 

 Propunem ca Anexa nr. 8 să aibă următorul conținut: 

 

Anexa nr. 8 - COMISIA ŞTIINŢE MILITARE, INFORMAŢII ŞI ORDINE PUBLICĂ 
STANDARDE MINIMALE 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare  
1.  Propunere de definiţii privind structura activităţii  candidatului  
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Tipul  activităţilor Categorii şi restricţii Subcategorii  
Indicatori 
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1.1 

Cărţi şi capitole în cărţi al căror 
conținut este relevant în domeniul 
Ştiinţe militare/ Informaţii si Ordine 
publică, publicate în edituri cu prestigiu 
recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică,după 
obținerea titlului de doctor, 

1.1.1 

Cărţi în calitate de autor 
 

- profesor minim 4 cărți, din 
care 3unic autor; 

- conferenţiar minim 3 cărți, 
din care 2 unic autor. 

1.1.1.1. Cărți (internaţionale) 

 
15 
 
 

1.1.1.2. 
Naţionale: 

 
10 

1.1.2 
Cărţi în  calitate de coautor 
sau capitole  

1.1.2.1. Internaţionale 15/n 

1.1.2.2. Naţionale 10/n 

1.2 

Material didactic/Lucrări didactice al 
căror conținut este relevant în 
domeniul Ştiinţe militare, Informaţii si 

Ordine publică după obținerea titlului 
de doctor, 

1.2.1 

Tratate, monografii publicate în edituri cu prestigiu internaţional 
sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii 
şi ordine publică: 
Cursuri universitare, manuale didactice, legislaţie adnotată, 
îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu 
prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică: 
        - minimum 3 ca prim autor pentru  Profesor/CS I ; 
        - minimum 2 ca prim autor pentru  Conferenţiar/CS II. 

10/n 
 
 

5/n 

1.2.2 
Studii de specialitate , scenarii, exerciţii şi aplicaţii; Profesor/CS I-
minimum 2, prim-autor; Conferenţiar/CS II -minimum 1, prim-
autor 

5/n 

1.3 

Coordonare de programe de studii 
universitare, organizare şi coordonare 
programe de formare şi dezvoltare 
continuă  

  
2 pe 

program 

1.4 
Proiecte educaţionale şi de formare 
continuă  

1.4.1 Director/Responsabil/Membru  3/2/1 
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2.1 

Articole al căror conținut este relevant 
în domeniul fundamental Ştiinţe 
militare, informaţii și ordine publică și 
care sunt publicate în reviste cotate ISI 
Thomson Reuters, sau în volumele unor 
manifestări ştiinţifice, indexate ISI 
proceedings  

  10 

2.2 

Articole/studii/rapoarte de cercetare al 
căror conținut este relevant în 
domeniul Ştiinţe militare, informaţii și 
ordine publică  și care sunt publicate în 
reviste/buletine ştiinţifice cu prestigiu 
recunoscut, sau în volumele unor 
manifestări ştiinţifice, în domeniul Ştiinţe 
militare, informaţii şi ordine publică, sau 
indexate în baze de date internaţionale  

Minim 15 pentru profesor/CS I 1/n 

Minim 10  pentru conferenţiar/CS II  1/n 

2.3 
Proprietate intelectuala, brevete de 
invenţie şi inovaţie etc.  

2.3.1 Internaţionale 10 

2.3.2 Naţionale 5 

2.4 Granturi/proiecte  prin competiţie 

2.4.1 Director/Responsabil   
2.4.1.1 Internaţionale 

15/10 de 
grant 

2.4.1.2 Naţionale 
10/5 de 
grant 

2.4.2 Membru în echipă 
2.4.2.1 Internaţionale 5 de grant 

2.4.2.2 Naţionale 3 de grant 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

2 din 3 
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3.1 Citări în reviste ISI şi BDI 
3.1.1 ISI 2 pe citare 

3.1.2 BDI 1 pe citare 

3.2 

Citări ale publicaţiilor candidatului în 
cărţi, capitole de cărţi sau volume, 
publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific 
recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine publică  

 0,3 pe citare 

3.3 

Prezentări/invitat în plenul unor 
manifestări ştiinţifice internaţionale şi 
naţionale cu participare internaţională 
sau Profesor invitat (exclusiv 
ERASMUS) 

3.3.1 Internaţionale 8 

3.3.2 Naţionale 6 

3.4 

Membru în colectivele de redacţie sau 
comitetele ştiinţifice ale revistelor cu 
prestigiu ştiinţific recunoscut în 
domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică și manifestărilor 
ştiinţifice, organizator de manifestări 
ştiinţifice/recenzor pentru reviste şi 
manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale indexate ISI, indexate la o 
bază internaţională recunoscută, sau 
neindexate 

3.4.1 ISI 10 

3.4.2 BDI 6 

3.4.3 Naţionale şi internaţionale neindexate 4 

3.5 
Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi / sau învăţământ 

3.5.1 Conducere  2 / an 

3.5.2 Membru  1 / an 

  

Criterii opţionale  

3.6 Premii     

3.6.1 Academia Română 10 

3.6.2 
ASS, AOSR şi 
CNCS 

8 

3.6.3 
premii 
internaţionale 

15 

3.6.4 
premii naţionale în 
domeniu 

5 

3.7 

Membru în academii, organizaţii, 
asociaţii profesionale de prestigiu, 
naţionale şi internaţionale, apartenenţă la 
organizaţii din domeniul educaţiei şi 
cercetării 

3.7.1 Academia Română     10 

3.7.2 
ASS, AOSR şi academii de 
ramură 

    8 

3.7.3 
Conducere asociaţii 
profesionale 

3.7.3.1 internaţionale 8 

3.7.3.2 naţionale 6 

3.7.4 Asociaţii profesionale 
3.7.4.1 internaţionale 6 

3.7.4.2 naţionale 4 

3.7.5 
Organizaţii în domeniul 
educaţiei şi cercetării  

3.7.5.1 Conducere  6 
3.7.5.2 Membru  4 

Notă:   
 Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia 

articolelor publicate în  reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, 
Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, CEEOL, Copernicus, 
PROQEST, EBSCO.  

 O publicaţie sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului. 
 Pentru ediţiile a II-a şi următoarele în cadrul unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, 

adăugită şi completată. 
 Punctajul menţionat la indicatorii 1.1. Cărţi şi capitole în cărţi și 1.2. Material didactic/Lucrări didactice  se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată 

în calitate de autor unic.  
 Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul se acordă proporţional cu contribuţia respectivă; dacă nu se 

poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat se va împărţi la numărul de coautori. 
 Pentru întocmirea fișei de punctaj a candidaților la obținerea atestatului de abilitare conducere doctorate, se vor lua în considerare doar lucrările 

al căror conținut este relevant pentru domeniul de doctorat vizat. 
 
Candidati care doresc sa obtina titlul didactic de conferentiar universitar sau profesor universitar trebuie sa aiba publicat obligatoriu de la obtinerea 

gradului didactic de lector /conferentiar universitar urmatoarele: o carte de unic autor, un curs universitare /manuale didactice/ tratate/ monografie in 

calitate de prim autor  al căror conținut este relevant în domeniul Ştiinţe militare/ Informaţii si Ordine publică, publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în 

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 
 

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3) 
A=∑n1ik1i+∑n2ik2i+∑n3ik3i 
Unde: npi – numărul de activităţi din categorie 
           kpi – coeficient specific tipului şi categoriei de activitate 
           Ai – suma activităţilor din categoria menţionată 
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3. Condiţii minimale 

Nr. 
crt. 

Categoria 

 
Domeniul de 

activitate  
Condiţii 

conferenţiar 
Condiţii CS II Condiţii profesor  Condiţii CS I  

Accesibilitate teze 
De doctorat 

1 

Activitatea 
didactică / 
profesională 
(A1)  

Minimum 35 
puncte  

Minimum 15 
puncte  

Minimum 60 
puncte  

Minimum 30 
puncte  

Minim 3 referate cu 
rezultatele cercetării 
științifice; 6 articole 
/studii publicate, 
aferente domeniului 
pentru care sunt 
acreditate studiile 
universitare de 
doctorat și tezei de 
doctorat 

2 
Activitatea de 
cercetare (A2)  

Minimum 20 
puncte  

Minimum 40 
puncte  

Minimum 30 
puncte  

Minimum 60 
puncte  

3 
Recunoaşterea 
impactului 
activităţii (A3)  

Minimum 5 
puncte  

Minimum 5 
puncte  

Minimum 10 
puncte  

Minimum 10 
puncte  

TOTAL 60 puncte  60 puncte  100 puncte  100 puncte  

 
Notă: 
 În funcţie de nivelul candidatului (doctorand, cadru didactic, cercetare), coeficienţii Ai pot avea diverse valori, inclusiv 0. 
 Pentru cariera de cercetător ştiinţific sunt luate în considerare componente minimale de performanţă ştiinţifică (A2) şi recunoaşterea impactului activităţii (A3). 
Un articol, in extenso, în reviste cotate ISI Thomson Reuters, poate fi echivalat cu două articole publicate, în rezumat, în reviste cotate ISI sau cu trei articole 

in extenso, în reviste cu prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică. 
 

 

 

 

 Președintele Comisiei "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică"  

            

 Prof.univ.dr. 

                                  Ștefan PRUNĂ 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

     


