
ANEXA nr.1 : Comisia Științele Pământului  

Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 

1. PRINCIPII ALE EVALUARII 

- Evaluarea va scoate în evidență nivelul performanței în cercetarea științifică; 

- Evaluarea va cuantifica vizibilitatea, notorietatea și impactul activității de cercetare 

științifică pe plan internațional; 

- Criteriile și standardele formulate sunt cele minimale, în consecință universitățile și 

institutele au deplină libertate în a introduce criterii adiționale pe baza cărora să fie 

calculate performanțele celor care postulează pentru diferitele posturi; 

- Evaluarea va respecta normele de  etică specifice cercetării; dosarele suspecte de plagiat 

nu vor fi evaluate și vor fi returnate pentru clarificarea situației la instituția de 

proveniență. 

2. MOTIVAREA ALEGERII CRITERIILOR MINIMALE 

-  O tendință evidentă a ultimilor ani constă în încercările – adeseori cu finaliate – de a 

înlocui performanța științifică de reală valoare prin substitute de tipul revistelor cu factor 

de impact amplificați – de regulă într-un timp extrem de condensat, îndeosebi prin 

autocitări – artificial. Astfel de publicații au apărut în bibliografia românească ca efect al 

influenței unor grupuri/grupuscule de interese care transpar lesne examinatorului prin 

simpla analiză a colectivelor redactionale/editoriale. Din fericire în anumite situații, 

evoluția statisticilor în timp a factorilor de impact, a demonstrat că pe plan internațional 

aceste tendințe au fost reperate și amendate ca atare, unele dintre publicații fiind fie 

eliminate din listele ISI Thomson, fie fiindu-le considerabil redus factorul de impact. 

- în consecință în evaluare se va lua în considerare factorul AIS (scorul de influență), care 

elimină autocitările și le ponderează funcție de rangul revistelor. 

- un alt criteriu avut în vedere este indicele Hirsch (H-index, abreviat Hi), care reflectă 

productivitatea și impactul publicațiilor fiecărui cercetător. S-a propus o valoare 

minimală a acestui indice pentru fiecare grad ierarhic care revine spre analiză comisiei.  

- un criteriu pe care l-am considerat important, esențial chiar pentru relevanța carierei 

unui cercetător constă în proiectele/granturile câștigate prin competiție națională și 

îndeosebi internațională, sau participarea în echipele unor astfel de proiecte/granturi. 

Acest criteriu evidențiază capacitatea de creativitate și originalitate a ideilor unui 

cercetător care depune și câștigă prin competiție proiecte/granturi, capacitatea sa 

managerială pe parcursul derulării activităților, implicit capacitatea de a atrage fonduri 

pentru cercetarea insituțională, esențială adeseori pentru multe dintre instituțiile din țara 

noastră.  



3. STANDARDE MINIMALE  

Criteriul 1: Număr de articole 

Prof/CS1/Abilitare: 5 articole ca prim-autor 

Conf/CS2: 4 articole ca prim-autor 

Lector/CS3: 2 articole ca prim-autor 

 

*Exclusiv în reviste cu AIS > 0.5 la momentul apariției articolului sau la depunerea dosarului 

(cel mai favorabil pentru candidat) 

**Autorul corespondent are rang egal cu primul autor. 

  

Criteriul 2: Indicele Hirsch 

Profesor/CS1/Abilitare Hi >= 4 

Conferențiar/CS2: Hi >=3 

Lector/CS3: Hi >=2 

 

*Hi din Thomson ISI Web of Science 

  

Criteriul 3: Proiecte de cercetare 

Profesor / Abilitare / CS1: Director/Leader de proiect/grant în 3 proiecte/granturi sau 

Responsabil de proiect/grant în 4 proiecte de cercetare naționale/internaționale. 

Conferențiar / CS2: Director/Leader de proiect/grant în 2 proiecte sau Responsabil de 

proiect/grant în 3 proiecte de cercetare naționale/internaționale. 

 

*Se iau în considerare doar proiectele de cercetare câștigate prin competiție 

**Prin Director/Leader de proiect se înțelege persoana care coordonează proiectul din partea 

instituției CO. Orice alți termeni folosiți pentru a desemna această persoană sunt valabili 

***Prin Responsabil de proiect se înțelege persoana care coordonează proiectul din partea unei 

instituții partenere. Orice alți termeni folosiți pentru a desemna această persoană sunt valabili 

****Prin Proiect de cercetare/grant se înțelege un proiect care are prevăzute activități de studii și 

cercetări 



*****Prin competiție se înțelege orice competiție publică organizată în cadrul unor programe 

naționale sau internaționale sau licitații organizate de diferite instituții.  


