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METODOLOGIE DE SELECȚIE ŞI IERARHIZARE A PERFORMANŢELOR 

CADRELOR DIDACTICE ÎN FUNCŢIE DE  

ARTICOLELE PUBLICATE ÎN REVISTE ISI SAU ECHIVALENT 1 

 

 
Cadrul legal 
Prezenta metodologie a fost elaborată pe baza următoarelor dispoziţii legale: 
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordinul nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare; cu toate modificarile si 
completarile ulterioare  

 Carta Universităţii „Ovidius” din Constanţa. 
 
 
Scopul Metodologiei 
Art. 1 

(1) Prezenta metodologie este utilizată pentru evaluarea contribuției științifice de 
performanță la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța, elaborată sub afilierea 
acestei instituţii, cu aplicare directă la evaluările de la nivelul facultăților, în 
vederea stabilirii câștigătorului pentru un anumit an calendaristic.  

(2) Câștigătorul se desemnează pentru fiecare facultate din cadrul Universității 
„Ovidius” din Constanța,  din rândul cadrelor didactice titulare ale universității. 

(3)  Comisia de Cercetare Stiintifica din cadrul fiecarei facultati isi desemneaza 
castigatorul in urma calcularii punctajului pentru fiecare domeniu asa cum este 
prevazut in Anexa 1. 

(4) În acest sens, contorizările și punctajele corespunzătoare metodologiei se realizează 
în raport cu anul calendaristic precedent celui în care se face evaluarea. 

(5) În cazul în care la una dintre facultățile universității nu există, la momentul 
organizării selecției, niciun cadru didactic care are producție științifică de 
performanță în raport cu categoriile de lucrări precizate în prezenta metodologie, 
fondurile alocate la nivelul universității pentru premierea contribuției științifice de 
performanță se împart în mod egal între câștigătorii de la facultățile care rămân în 
competiție. 

                                                        
1 pentru domeniile pentru care nu există această modalitate de publicare 
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Condiții de referință 
Art. 2  
Condițiile de referință care trebuie îndeplinite de către un cadru didactic pentru a intra în 
competiția de selectare a contribuției științifice de performanță la Universitatea „Ovidius” 
din Constanța corespund celor prevăzute în Anexele la Ordinul MECTS nr. 6560/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel:  

 
1. Matematica – doar reviste cotate ISI; se calculeaza I_{recent} ca la Anexa 1, nr.  

1.1 
2. Informatica – doar reviste categoria A; se calculeaza punctajul P ca in Anexa 2, nr.  

2 - Metodologie 
3.  Fizica – doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul I ca in Anexa 3, nr. 2.1 
4. Chimie –  doar reviste cotate ISI; se calculeaza factorul de impact cumulat cf. 

Anexa 4, nr. 2.1, prin impartire la numarul de autori ai articolului 
5. Stiintele pamantului - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 5, 

nr. I_1, prin impartire la numarul de autori ai articolului 
6. Inginerie civila si management - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul 

cf. Anexa 6, nr. 2.1 
7. Ingineria materialelor - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 

7, nr. 2.1 
8. Inginerie chimica, inginerie medicala, stiinta materialelor si nanomateriale - 

doar reviste cotate ISI; se calculeaza FIC ca la Prof./CS I, cf. Anexa 8 
9. Inginerie electrica - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 9, nr. 

2.1 
10. Inginerie energetica -  doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 

10, nr. 2.1 
11. Electronica, telecomunicatii si nanotehnologie - doar reviste cotate ISI; se 

calculeaza punctajul cf. Anexa 11, nr. A2.1 
12. Inginerie geologica, mine, petrol si gaze - doar reviste cotate ISI; se calculeaza 

punctajul cf. Anexa 12, nr. 2.1 
13. Inginerie aerospatiala, autovehicole si transporturi - doar reviste cotate ISI; se 

calculeaza punctajul cf. Anexa 13, nr. 2.1 
14. Ingineria resurselor vegetale si animale - doar reviste cotate ISI; se calculeaza 

punctajul cf. Anexa 14, nr. 2.1 
15. Calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor - doar reviste cotate 

ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 15, nr. A2.1 
16. Inginerie industriala si management - doar reviste cotate ISI; se calculeaza 

punctajul cf. Anexa 16, nr. 2.1 
17. Inginerie mecanica, mecatronica si robotica - doar reviste cotate ISI; se 

calculeaza punctajul cf. Anexa 17, indicatori CDI_ART, prin impartire la numarul 
de autori ai articolului 

18. Ingineria mediului - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 18, 
nr. 2.1, prin impartire la numarul de autori ai articolului 

19. Biologie si biochimie - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 
19, Tabelul 1, nr. crt. 1 si 2; factorul de impact se imparte  la numarul de autori ai 
articolului 

20. Medicina - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 20, nr. 2.1; 
factorul de impact se imparte  la numarul de autori ai articolului 
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21. Medicina veterinara - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 2, 
nr. 2.1 

22. Medicina dentara - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 22, 
nr. 2.1; factorul de impact se imparte  la numarul de autori ai articolului 

23. Farmacie - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 23, nr. 2.1; 
factorul de impact se imparte  la numarul de autori ai articolului 

24. Stiinte juridice - doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. Anexa 24, nr. 
I2; factorul de impact se imparte  la numarul de autori ai articolului 

25. Sociologie, stiinte politice si administrative - doar reviste cotate ISI; se calculeaza 
punctajul cf. Anexa 25, nr. I1  

26. Stiinte militare, informatii si ordine publica - doar reviste cotate ISI; se 
calculeaza punctajul cf. Anexa 26, nr. 2.1 (10 x (suma:  (factor impact impartit la 
numar autori lucrare)) 

27. Stiinte economice si administrarea afacerilor - doar reviste cotate ISI; se 
calculeaza punctajul cf. Anexa 27, nr. 2.1 (8 x (suma:  (factor impact impartit la 
numar autori lucrare)) 

28. (i) Psihologie si stiinte comportamentale - doar reviste cotate ISI; se calculeaza 
punctajul cf. Anexa 28 - 1, nr. I1  
(ii) Educatie fizica si sport – doar reviste cotate ISI; se calculeaza punctajul cf. 
Anexa 28 – 2, nr. I1  

29. Filologie – doar contributii de la categoria A2 (activitate de cercetare), item 2.1; 
punctajul se calculeaza ca la A2, 2.1, cf. Anexa 29 

30. Filosofie – doar contributii de la indicatorii I1 – I5, cu calculul punctajului afferent, 
cf. Anexa 30 

31. Istorie si studii culturale - doar contributii de la indicatorii CDI, cu calculul 
punctajului aferent, cf. Anexa 31 

32. Teologie – doar contributii de tipul celor de la  itemii 2 – 4 de la Profesor/CS 1, cu 
punctajele sugerate, cu impartire la numarul de autori ai lucrarii, cf. Anexa 32 

33. Arhitectura si urbanism – doar contributii de tipul celor de la  itemii I4 -  I7, cu 
sumare dupa punctajele mentionate acolo, cf. Anexa 33 

34. Arte vizuale – doar contributii de la Activitatea de cercetare (A2), punctele 2.1 – 
2.2, cu sumare dupa punctajele mentionate, impartite la numarul de autori, cf. 
Anexa 34 

35. Artele spectacolului – doar contributii de la Activitatea CDI, cu criteriile CDI de 
acolo si echivalarile de acolo; se analizeaza in raport cu incadrarea persoanei 
evaluate – “teoretician” sau “practician” , cf. Anexa 35 (Tabelul 2) 

 
 

Prezenta Metodologie a fost aprobata în şedinţa Consiliului de Administraţie din data 
de 28.10.2014, ulterior fiind  aprobată în şedinţa Senatului Universităţii “Ovidius” din 
Constanţa din data de 11.12.2014. 

 

 

 


