UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
CONSILIUL DE COORDONARE A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
NORME MINIME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE
UNIVERSITARE
Prezentele norme minime de cercetare ştiinţifică sunt obligatorii pentru fiecare cadru didactic universitar
titular şi asociat din cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” (UCDC) şi se aplică începând cu anul
universitar 2011/2012 pentru activitatea de cercetare ştiinţifică care se desfăşoară prin institutele de
cercetare/facultăţi/departamente ale UCDC.
Normele minime de cercetare ştiinţifică se diferenţiază pe grade didactice astfel:
Nr.
crt.

Activităţi de cercetare ştiinţifică

Profesor/
Conferenţiar

Lector
dr.

Lector
drd.

Asistent/
Preparator

1.

Articole:
1.1. ISI Web of Knowledge cu SRI (mai mare sau egal cu
1
1
1
1
0,25)
1.2. ISI Web of Knowledge fără SRI
1
2
Articole:
B+ sau B (CNCS)
1
1
2
2
3
Articole în reviste recunoscute CNCS (C,D)
1
1
1
1
4
Tratat/monografie/lucrare de specialitate în edituri
1
recunoscute CNCS până la data de 15.04.2012
5
Manual/curs universitar unic autor publicat în edituri
1
1
1
recunoscute CNCS până la data de 15.04.2012
1
6
Note de curs/caiet seminar publicat în edituri recunoscute
CNCS până la data de 15.04.2012
7
Capitol (e) dintr-un manual/curs universitar în edituri
1
recunoscute CNCS până la data de 15.04.2012
8
Susţinere comunicari ştiinţifice:
8.1. Sesiuni naţionale/internaţionale, publicate - volum al
1
conferinţei indexat ISI Procedeengs
2
1
1
8.2. Sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al
1
conferinţei indexat B+/B (CNCS)
2
2
2
1
8.3. Sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al
conferinţei cu ISBN/ISSN
Notă: 1. Două articole publicate în revistele menţionate, în calitate de coautor se echivalează cu un articol în
calitate de unic autor.
2. Coordonator al unui tratat/monografie/lucrare de specialitate/manual/curs universitar publicat într-o
editură recunoscută CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la pctul 1/2 din tabel, în raport de grad didactic.
3. Publicarea unei cărţi într-o editură internaţională în calitate de autor unic/coautor se echivalează cu
activităţile prevăzute la punctele 1 şi 2 sau numai 2 din tabel, în raport de grad didactic.
4. Activitatea desfăşurată de cadrul didactic universitar care este director/ responsabil/membru într-un
grant/proiect de cercetare/contract de cercetare ştiinţifică, încheiate de UCDC în calitate de
contractant/subcontractant/partener sau beneficiar se echivalează cu un articol în calitate de unic autor publicat întro revistă indexată ISI Web of Knowledge.
5. În cazul în care un cadru didactic universitar desfăşoară activitate susţinută în comitete de organizare/
ştiinţifice ale conferinţelor/sesiuni ştiinţifice organizate de UCDC sau este membru în comitete editoriale/ştiinţifice
ale revistelor UCDC recunoscute CNCS se echivalează cu activităţile prevăzute la 8.1./7 din table, în raport de grad
didactic,
Cadrele didactice titulare şi asociate sunt obligate să menţioneze în mod expres în articolul/cartea publicată
afilierea instituţională (UCDC) şi facultatea unde îşi desfăşoară activitatea în cadrul UCDC.

Toate lucrările vor fi publicate în revistele din categoriile menţionate care au un factor de impact calculat şi
cu scor relativ de influenţă astfel cum sunt prezentate în “Nota privind criteriile şi indicatorii stabiliţi de MECTS
necesari evaluării în vederea clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii” şi în listele cu
edituril/reviste postate pe site-ul UCDC - www.ucdc.ro/cercetare/consiliuldecoordonarecercetarestiintifica.
Prof.univ.dr. Lepădatu Gheorghe
29.11.2011
Prof.univ.dr. Mazilu Dumitru
Prof.univ.dr. Ionaşcu Viorica
Prof.univ.dr. Hlihor Constantin
Conf.univ.dr. Degeratu Constantin
Lect.univ.dr. Corlăţean Titus
Conf.univ.dr. Dragne Luminiţa

ANEXĂ
la contractul individual de muncă nr......../................
al domnului/doamnei ......................................................................................................
cu funcţia didactică de PROFESOR UNIVERSITAR/CONFERENŢIAR UNIVERSITAR
Facultatea de ..................................................................................................................
Institutul ................................................................................................................
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu privire la activitatea de
cercetare aferentă normei universitare, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi ale
ordinelor MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a atestatului de abilitare (nr. 4478/2011, 4691/2011 şi
4692/2011), precum şi ale H.G. nr.7 89/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul
clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii şi în conformitate cu hotărârile Senatului şi
Consiliului de Administraţie ale Universităţii, se încheie următoarea anexă la contractul individual de
muncă privind normele minime de cercetare ştiinţifică, începând cu anul universitar 2011-2012,
pentru fiecare cadru didactic, titular şi asociat, care desfăşoară activitate didactică şi de cercetare
în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, astfel:
A. Tema de cercetare pentru anul universitar 2011/2012 ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
sub cooordonarea ……..……………………………………………………………………………………………….
B. Un articol ISI Web of Knowledge cu SRI (mai mare sau egal cu 0,25) cu titlul ......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
C. Un articol ISI Web of Knowledge fără SRI cu titlul ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
D. Un articol B+ sau B (CNCS) cu titlul ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
E. Un articol în reviste recunoscute CNCS (C,D) cu titlul ...........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
F. Un tratat/monografie/lucrare de specialitate în edituri recunoscute CNCS cu titlul ................................................
........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
G. Manual/curs universitar unic autor publicat în edituri recunoscute CNCS cu titlul .................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………

H. Susţinerea unei comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei indexat
B+/B (CNCS) cu titlul …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Data de finalizare ………………………
I. Susţinerea unei comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei cu
ISBN/ISSN cu titlul ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………

Notă: 1. Două articole publicate în revistele menţionate, în calitate de coautor se echivalează cu un articol în
calitate de unic autor.
2. Coordonator al unui tratat/monografie/lucrare de specialitate/manual/curs universitar publicat într-o
editură recunoscută CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera B sau C.
3. Publicarea unei cărţi într-o editură internaţională în calitate de autor unic/coautor se echivalează cu
activităţile prevăzute la literele B, C şi D.
4. Activitatea desfăşurată de cadrul didactic universitar care este director/ responsabil/membru într-un
grant/proiect

de

cercetare/contract

de

cercetare

ştiinţifică,

încheiate

de

UCDC

în

calitate

de

contractant/subcontractant/partener sau beneficiar se echivalează cu un articol în calitate de unic autor publicat întro revistă indexată ISI Web of Knowledge.
5. În cazul în care un cadru didactic universitar desfăşoară activitate susţinută în comitete de organizare/
ştiinţifice ale conferinţelor/sesiuni ştiinţifice organizate de UCDC sau este membru în comitete editoriale/ştiinţifice
ale revistelor UCDC recunoscute CNCS se echivalează cu activităţile prevăzute la literele H şi I.
Cadrele didactice titulare şi asociate sunt obligate să menţioneze în mod expres în articolul/cartea publicată
afilierea instituţională (UCDC) şi facultatea unde îşi desfăşoară activitatea în cadrul UCDC.

Preşedintele Universităţii,

Rectorul Universităţii,

Director Institut,
Cadru didactic,

ANEXĂ
la contractul individual de muncă nr......../................
al domnului/doamnei ...............................................................................................
cu funcţia didactică de LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR
Facultatea de ..................................................................................................................
Institutul ................................................................................................................
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu privire la activitatea de
cercetare aferentă normei universitare, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi ale
ordinelor MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a atestatului de abilitare (nr. 4478/2011, 4691/2011 şi
4692/2011), precum şi ale H.G. nr.7 89/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul
clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii şi în conformitate cu hotărârile Senatului şi
Consiliului de Administraţie ale Universităţii, se încheie următoarea anexă la contractul individual de
muncă privind normele minime de cercetare ştiinţifică, începând cu anul universitar 2011-2012,
pentru fiecare cadru didactic, titular şi asociat, care desfăşoară activitate didactică şi de cercetare
în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, astfel:
A. Tema de cercetare pentru anul universitar 2011/2012 ……………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................................
sub cooordonarea ……………………………………………………………………….……………………………..
B. Un articol ISI Web of Knowledge cu SRI (mai mare sau egal cu 0,25) cu titlul ......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
C. Un articol B+ sau B (CNCS) cu titlul ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
D. Un articol în reviste recunoscute CNCS (C,D) cu titlul ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
E. Manual/curs universitar1 unic autor publicat în edituri recunoscute CNCS cu titlul .................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
F. Susţinerea unei comunicări ştiinţifice la Sesiuni naţionale/internaţionale, publicate - volum al conferinţei indexat
ISI Procedeengs cu titlul .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
G. Susţinerea unei comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei indexat
B+/B (CNCS) cu titlul …………………………………………………………………………………………………
1

Cadrele didactice care sunt titulare de curs numai la frecvenţă redusă au obligaţia să elaboreze cel puţin note de curs
sau un caiet de seminar.

………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
H. Susţinerea a două comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei cu
ISBN/ISSN cu titlurile …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
Notă: 1. Două articole publicate în revistele menţionate, în calitate de coautor se echivalează cu un articol în
calitate de unic autor.
2. Coordonator al unui tratat/monografie/lucrare de specialitate/manual/curs universitar publicat într-o
editură recunoscută CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera B sau C.
3. Publicarea unei cărţi într-o editură internaţională în calitate de autor unic/coautor se echivalează cu
activitatea prevăzută la litera B.
4. Activitatea desfăşurată de cadrul didactic universitar care este director/ responsabil/membru într-un
grant/proiect

de

cercetare/contract

de

cercetare

ştiinţifică,

încheiate

de

UCDC

în

calitate

de

contractant/subcontractant/partener sau beneficiar se echivalează cu un articol în calitate de unic autor publicat întro revistă indexată ISI Web of Knowledge.
5. În cazul în care un cadru didactic universitar desfăşoară activitate susţinută în comitete de organizare/
ştiinţifice ale conferinţelor/sesiuni ştiinţifice organizate de UCDC sau este membru în comitete editoriale/ştiinţifice
ale revistelor UCDC recunoscute CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera F.
Cadrele didactice titulare şi asociate sunt obligate să menţioneze în mod expres în articolul/cartea publicată
afilierea instituţională (UCDC) şi facultatea unde îşi desfăşoară activitatea în cadrul UCDC.

Preşedintele Universităţii,

Rectorul Universităţii,

Director Institut,
Cadru didactic,

ANEXĂ
la contractul individual de muncă nr......../................
al domnului/doamnei ....................................................................................................................
cu funcţia didactică de LECTOR UNIVERSITAR DOCTORAND
Facultatea de ..................................................................................................................
Institutul ................................................................................................................
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu privire la activitatea de
cercetare aferentă normei universitare, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi ale
ordinelor MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a atestatului de abilitare (nr. 4478/2011, 4691/2011 şi
4692/2011), precum şi ale H.G. nr.7 89/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul
clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii şi în conformitate cu hotărârile Senatului şi
Consiliului de Administraţie ale Universităţii, se încheie următoarea anexă la contractul individual de
muncă privind normele minime de cercetare ştiinţifică, începând cu anul universitar 2011-2012,
pentru fiecare cadru didactic, titular şi asociat, care desfăşoară activitate didactică şi de cercetare
în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, astfel:
A. Tema de cercetare pentru anul universitar 2011/2012 ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
sub cooordonarea ………………………………………………………………………………………………………
B. Un articol ISI Web of Knowledge cu SRI (mai mare sau egal cu 0,25) cu titlul ......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
C. Două articole B+ sau B (CNCS) cu titlurile ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
D. Un articol în reviste recunoscute CNCS (C,D) cu titlul ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
E. Note de curs/caiet seminar2 publicat în edituri recunoscute CNCS cu titlul .............................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
F. Susţinerea unei comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei indexat
B+/B (CNCS) cu titlul …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………

2

Cadrele didactice care sunt titulare de curs numai la frecvenţă redusă au obligaţia să elaboreze cel puţin note de curs
sau un caiet de seminar.

G. Susţinerea a două comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei cu
ISBN/ISSN cu titlurile …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
Notă: 1. Două articole publicate în revistele menţionate, în calitate de coautor se echivalează cu un articol în
calitate de unic autor.
2. Coordonator al unui tratat/monografie/lucrare de specialitate/manual/curs universitar publicat într-o
editură recunoscută CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera B.
3. Publicarea unei cărţi într-o editură internaţională în calitate de autor unic/coautor se echivalează cu
activitatea prevăzută la litera B.
4. Activitatea desfăşurată de cadrul didactic universitar care este director/ responsabil/membru într-un
grant/proiect

de

cercetare/contract

de

cercetare

ştiinţifică,

încheiate

de

UCDC

în

calitate

de

contractant/subcontractant/partener sau beneficiar se echivalează cu un articol în calitate de unic autor publicat întro revistă indexată ISI Web of Knowledge.
5. În cazul în care un cadru didactic universitar desfăşoară activitate susţinută în comitete de organizare/
ştiinţifice ale conferinţelor/sesiuni ştiinţifice organizate de UCDC sau este membru în comitete editoriale/ştiinţifice
ale revistelor UCDC recunoscute CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera F.
Cadrele didactice titulare şi asociate sunt obligate să menţioneze în mod expres în articolul/cartea publicată
afilierea instituţională (UCDC) şi facultatea unde îşi desfăşoară activitatea în cadrul UCDC.

Preşedintele Universităţii,

Rectorul Universităţii,

Director Institut,
Cadru didactic,

ANEXĂ
la contractul individual de muncă nr......../................
al domnului/doamnei ...............................................................................................................
cu funcţia didactică de ASISTENT UNIVERSITAR/PREPARATOR UNIVERSITAR
Facultatea de ..................................................................................................................
Institutul ................................................................................................................
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu privire la activitatea de
cercetare aferentă normei universitare, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi ale
ordinelor MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a atestatului de abilitare (nr. 4478/2011, 4691/2011 şi
4692/2011), precum şi ale H.G. nr.7 89/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul
clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii şi în conformitate cu hotărârile Senatului şi
Consiliului de Administraţie ale Universităţii, se încheie următoarea anexă la contractul individual de
muncă privind normele minime de cercetare ştiinţifică, începând cu anul universitar 2011-2012,
pentru fiecare cadru didactic, titular şi asociat, care desfăşoară activitate didactică şi de cercetare
în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, astfel:
A. Tema de cercetare pentru anul universitar 2011/2012 ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
sub cooordonarea dl/dnei profesor universitar/conferenţiar universitar ………………………………………………
B. Un articol ISI Web of Knowledge cu SRI (mai mare sau egal cu 0,25) cu titlul ......................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
C. Două articole B+ sau B (CNCS) cu titlurile ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
D. Un articol în reviste recunoscute CNCS (C,D) cu titlul ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
E. Capitol (e) dintr-un manual/curs universitar în edituri recunoscute CNCS ..............................................................
.........................................................................................................................................................................................
Data de finalizare ………………………
F. Susţinerea a două comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei
indexat B+/B (CNCS) cu titlurile ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….....
Data de finalizare ………………………
G. Susţinerea a două comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale/internaţionale publicate - volum al conferinţei cu
ISBN/ISSN cu titlul ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
Data de finalizare ………………………
Notă: 1. Două articole publicate în revistele menţionate, în calitate de coautor se echivalează cu un articol în
calitate de unic autor.
2. Coordonator al unui tratat/monografie/lucrare de specialitate/manual/curs universitar publicat într-o
editură recunoscută CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera B.
3. Publicarea unei cărţi într-o editură internaţională în calitate de autor unic/coautor se echivalează cu
activitatea prevăzută la litera B.
4. Activitatea desfăşurată de cadrul didactic universitar care este director/ responsabil/membru într-un
grant/proiect

de

cercetare/contract

de

cercetare

ştiinţifică,

încheiate

de

UCDC

în

calitate

de

contractant/subcontractant/partener sau beneficiar se echivalează cu un articol în calitate de unic autor publicat întro revistă indexată ISI Web of Knowledge.
5. În cazul în care un cadru didactic universitar desfăşoară activitate susţinută în comitete de organizare/
ştiinţifice ale conferinţelor/sesiuni ştiinţifice organizate de UCDC sau este membru în comitete editoriale/ştiinţifice
ale revistelor UCDC recunoscute CNCS se echivalează cu activitatea prevăzută la litera E .
Cadrele didactice titulare şi asociate sunt obligate să menţioneze în mod expres în articolul/cartea publicată
afilierea instituţională (UCDC) şi facultatea unde îşi desfăşoară activitatea în cadrul UCDC.

Preşedintele Universităţii,

Rectorul Universităţii,

Director Institut,
Cadru didactic,

