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Set I: Criterii din HG 551/6.06.2007 privind atestarea institutelor de cercetare 
 

 
Criteriul 

 
Factor de 
importanta 

A REZULTATELE  ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE  :  
A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANTA  
1  Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate cotate ISI*  .  30x35=1050 
2 Factor de impact cumulat  al lucrărilor cotate ISI. 5x22.896=114,48 
3 Citări in reviste de specialitate cotate ISI. 5x30=150 
4 Brevete de invenţie. 30x1=30 
5 Citari  in sitemul ISI ale cercetarilor brevetate. 5x22=110 
6 Produse, servicii, tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe 

brevete, omologări sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si 
servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de 
beneficiar 

20x3=60 

A2   CRITERII  SECUNDARE  DE PERFORMANTA  
1 Lucrări ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate  fără cotaţie ISI . 5x43=215 
2 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale. 5x138=690 
3 Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, 

normative, proceduri, metodologii, reglementari  şi planuri tehnice noi sau 
perfecţionate, realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de 
beneficiar. 

5x15=75 

B PRESTIGIUL PROFESIONAL  
1  Membri in colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse 

în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale. 
20x12=240 

2  Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national 
(categoria B in clasificarea CNCSIS). 

10x5=50 

3  Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie. 20x0=0 
4 Premii ale Academiei Române1. 20x2=40 
5 Număr conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare. 10x1=10 
6 Număr de doctoriin stiinta , membri ai unităţii de cercetare 10x12=120 

 
 
Total 1 =2964,48 
Total1/cerc.atestati = 2964,48/20,66=143,5 
 

                                                 
1 Notă: Am inclus şi un premiiu CNCSIS 



Set II: Criterii suplimentare 
 
       1.  Capitole in carti monografice (coordonate de persoane din alte institutii)(nu se considera 
lucrarile publicate in Proceedings-uri) 

a) din tara                                                                                  20p/capitol 
b) din strainatate                                                                        30p/capitol 
 

       2.Participare la elaborarea de lucrari de amploare: atlase, dictionare, enciclopedii, alte lucrari 
similare 

a) din tara                                                                                  2x20p/lucrare=40 
b) din strainatate                                                                        30p/lucrare 
 
3. Carti de autor publicate (nu cursuri universitare, culegeri probleme, note de laborator, sau 
editari proceedings-uri conferinte) 
a) la edituri din tara                                                    8x40p/carte = 320 
b) la edituri din strainatate                                          60p/carte 
 
 4. Carti coordonate (editate) inclusiv Proceedings-suri  
 a) in tara                                                                       11x20p = 220 
 b) in strainatate                                                            5x30p   = 150 

 
       5. Un contract extrabugetar obtinut de catre institut  
                                                   -  de la organizatii int.   3puncte/10000 lei 
                                                   -  de la organizatii nat.   1punct/10000 lei – 

1742344/10000=174 puncte 
 
       6  Bonus (pentru diferentierea lucrarilor la pct. A2.1)  
            lucrari in reviste non-ISI din strainatate sau reviste ale Academiei  se adauga 3 pct  
        27x3=81 
Total 2 =985 
Total 2/Cerc. Atestati =985/20,66 = 47,68 
 
Total general (1+2) =2964,48+985=3949,48 
Total general/cerc.atestati = 3949,48/20,66=191,17 
 
Precizari: 

- pentru articole se indica toti autorii, titlul lucrarii, titlul revistei, vol, pagini (interval), an. 
- pentru carti se indica autorii, titlul, editura, localitatea de publicare, nr. pagini si anul. 
- pentru carti si capitole se indica autorii capitolului, titlul, coordonatorul volumului, titlul 

volumului, editura, localitatea de publicare, paginile si anul. 
- se includ doar cartile si lucrarile stiintifice publicate in reviste de specialitate. 
      Nu se includ lucrarle didactice realizate in insitutii de invatamant, articolele din   
      ziare, eseuri, etc. care nu au caracter de cercetare 
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