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Clarificări – raportare date privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice sau de cercetare – 

2017 
 

I. Mențiuni generale 
 Datele privind activitatea de cercetare se raportează de fiecare cadru didactic sau de cercetare titular la 

1 ianuarie 2017 (inclusiv angajat în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă 

întreagă, cu un contract de muncă pe perioadă determinată, valabil la 1 ianuarie 2017).  

 Nu se raportează date pentru cadre didactice sau titulare care nu aveau la 1 ianuarie 2017 un contract 

valid de muncă (ex. cadre didactice care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2017) sau pentru cadrele 

didactice sau de cercetare asociate (ex. cadre didactice care s-au pensionat, dar pot continua activitatea 

drept cadru didactic asociat, doctoranzi etc.) 

 Data de referința pentru întreaga raportare este 1 ianuarie 2017 (raportare lucrări /brevete etc pentru 

perioada 01.01.2013-31.12.2016), cu excepția indicilor Hirsch, pentru care se realizează pentru perioada 

de raportare: noiembrie-decembrie 2017). 

II. Date raportate pentru întreaga activitate de cercetare 

II.1. Domeniu și criterii CNATDCU 

 Raportarea domeniului și punctajului total CNATDCU se realizează conform criteriilor CNATDCU 

valabile la 1 ianuarie 2017 (conform OM 6560/2012 si OM 4204/2013). Se raportează întreaga activitate 

a cadrelor didactice sau de cercetare realizată până la 1 ianuarie 2017. 

 Raportarea la standardele CNATDCU se va face pentru domeniul postului ocupat la 1 ianuarie 2017, 

conform ultimei evaluări pentru conferirea titlului didactic deținut, sau domeniul în care și-a dat 

abilitarea, dacă abilitarea a fost ulterioară concursului pentru ocuparea postului sau pentru domeniului 

în care conduce doctoratul. Pentru fiecare cadru didactic sau de cercetare se raportează punctajul total 

CNATDCU, calculat conform fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale (conform OM 

6560/2012 si OM 4204/2013). În fișele de verificare se includ detaliat toate elementele care aduc puncte 

conform indicatorilor CNATDCU. Totodată se menționează explicit dacă sunt îndeplinite sau nu 

criteriile prevăzute în standardele minimale CNATDCU și se realizează totalurile pentru punctajele 

obținute. Ponderile de 80%, respectiv 50% pentru lector/șef de lucrări, respectiv asistent universitar, se 

vor lua în calcul doar la nivel de CNFIS pentru calcularea indicatorilor de calitate. 

 Punctajele minimale CNATDCU pentru profesori /conferențiari  și indicatorii relevanți pentru 

calculul acestora se regăsesc în Anexa 3 Centralizator privind standardele minimale CNATDCU. De  

exemplu: 

o Pentru ramura de știința Matematica, conform indicatorilor relevanți din Anexa 3, pentru 

calcularea puctajului se va lua in considerare indicatorul numeric „I” care reprezintă suma 

factorilor de impact/număr de autori de la articolele ISI cu Factor de Impact mai mare sau egal 

cu 0.5. Întrucât pentru numărul de citări (C) nu este propus un mod de echivalare cu numărul de 

articole, acesta nu poate fi inclus in suma totala, însă rămâne un criteriu obligatoriu de îndeplinit.  

o Pentru domeniul Inginerie chimica, ramura de știința Chimie si Inginerie chimica, conform 

indicatorilor relevanți din Anexa 3, pentru calcularea puctajului se va lua in considerare NT care 

reprezintă numărul total de articole in reviste ISI. Numărul articolelor in reviste ISI la care 

candidatul este autor principal – NP - este inclus in punctajul total al indicatorului NT; întrucât 

pentru indicatorul NC (numărul de citări) si pentru indicatorul FIC (factor de impact cumulat) 
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nu este propus un mod de echivalare cu numărul de articole, acestea nu vor fi incluse in suma 

totala, fiind însă criterii obligatoriu de îndeplinit 

 Raportarea criteriilor minimale neîndeplinite se realizează astfel: Pentru profesor sau conferențiar (și 

echivalent) se ține cont de standardele minime specifice funcției. Pentru personalul care nu este încadrat 

ca profesor, respectiv CS I, dar a obținut abilitarea pentru conducerea de doctorat, raportarea se face la 

standardul minim pentru abilitare, respectiv profesor universitar. Cadrele didactice universitare care au 

titlul de asistent universitar, lector universitar sau șef de lucrări (și echivalent, respectiv CS III, 

cercetător, asistent de cercetare) se vor raporta la standardele minimale CNATDCU obligatorii pentru 

titlul de conferențiar universitar. Astfel, se raportează criteriile minimale neîndeplinite (în funcție de 

postul didactic sau de cercetare ocupat), fără să se ia în calcul ponderea acestora. 

III. Date raportate pentru activitatea din ultimii patru ani (2013-2016) 

III.1  Articole/ brevete  

Autori articole/ brevete 

 Se raportează articolele sau brevetele publicate de către cadrele didactice sau de cercetare titulare la 1 

ianuarie 2017 (inclusiv angajate în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă 

întreagă, cu un contract de muncă pe perioadă determinată, valabil la 1 ianuarie 2017). Nu se raportează 

articolele sau brevetele publicate de către cadrele didactice asociate (exemplu: cadre didactice care 

s-au pensionat, dar își continua activitatea drept cadru didactic asociat) sau de către doctoranzi. 

 În secțiunea “Autori din universitate” (coloana U) din Anexa 5, respectiv Anexa 6 se iau în calcul 

doar autorii din universitate care sunt cadre didactice sau de cercetare raportate în Anexa 1 (titulare la 1 

ianuarie 2017, inclusiv angajate în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă 

întreagă, cu un contract de muncă pe perioadă determinată, valabil la 1 ianuarie 2017) 

 Se raportează doar articolele sau brevetele în care este menționată afilierea instituțională a cadrelor 

didactice sau cercetare angajate în universitate (care îndeplinesc criteriile mai sus menționate). 

Clasificare reviste 

 Revistele ISI (catalogate ISI Roșu, Galben sau Alb) trebuie să se regăsească în una din cele două baze 

de date: Science Citation Index Expanded (SCIE) sau Social Sciences Citation Index (SSCI), din 

platforma Web of Science. 

 Încadrarea articolelor ISI în cele trei categorii se va realiza în funcție de lista Journal Citation Reports 

(JCR) corespunzătoare anului în care a fost publicat articolul. Astfel, un articol publicat în anul 2013 se 

va raporta conform listei JCR 2013, clasificarea fiind publicată în 2014. În această raportare nu se 

face corespondenta cu procesul de premiere a rezultatelor cercetării, realizată de UEFISCDI, care 

se raportează la ultimele liste publice la momentul premierii. Listele JCR în funcție de care se 

realizează raportarea sunt disponibile la următorul link: http://www.cnfis.ro/clasificare-reviste-isi/ 

 Pentru situațiile excepționale, în care o revistă indexată ISI (SCIE sau SSCI) nu se regăsește în listele 

disponibile pe site-ul CNFIS (linkul menționat mai sus), revista se caută în bazele de date: Science 

Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index și se completează clasificarea (rank) în 

felul următor: Q1 – corespunde zonei roșii; Q2 – corespunde zonei galbene; Q3 și Q4 corespunde zonei 

albe.    

 Pentru revistele indexate ERIH nu se ține cont de an, ci de cea mai favorabilă încadrare (ERIH Int1> 

ERIH Int2 = ERIH Plus) 

http://www.cnfis.ro/clasificare-reviste-isi/

