ORDIN nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a
atestatului
de
abilitare

Forma sintetică la data 02-mai-2017. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte
Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Hotărârii Guvernului nr.
457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu
modificările ulterioare,
având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, şi până în prezent, au fost
semnalate discrepanţe între standardele naţionale şi standardele relevante la nivel
internaţional, precum şi între standardele propuse de comisiile de specialitate ale Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU),
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei din 8 decembrie 2016 a Consiliului general al
CNATDCU, înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 47.918
din 13 decembrie 2016,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de
conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, denumite în continuare standardele
minimale necesare şi obligatorii, prevăzute în anexele nr. 1-35, care fac parte integrantă din
prezentul ordin, după cum urmează:
- Anexa nr. 1 - Comisia de Matematică
- Anexa nr. 2 - Comisia de Informatică
- Anexa nr. 3 - Comisia de Fizică
- Anexa nr. 4 - Comisia de Chimie
- Anexa nr. 5 - Comisia de Ştiinţele Pământului
- Anexa nr. 6 - Comisia de Inginerie civilă şi management
- Anexa nr. 7 - Comisia de Ingineria materialelor
- Anexa nr. 8 - Comisia de Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi
nanomateriale
- Anexa nr. 9 - Comisia de Inginerie electrică
- Anexa nr. 10 - Comisia de Inginerie energetică
- Anexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie
- Anexa nr. 12 - Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze
- Anexa nr. 13 - Comisia de Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi
- Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale
- Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor
- Anexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială şi management
- Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică
- Anexa nr. 18 - Comisia de Ingineria mediului
- Anexa nr. 19 - Comisia de Biologie şi biochimie

-

Anexa nr. 20 - Comisia de Medicină
Anexa nr. 21 - Comisia Medicină veterinară
Anexa nr. 22 - Comisia de Medicină dentară
Anexa nr. 23 - Comisia de Farmacie
Anexa nr. 24 - Comisia de Ştiinţe juridice
Anexa nr. 25 - Comisia de Sociologie, ştiinţe politice şi administrative
Anexa nr. 26 - Comisia de Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
Anexa nr. 27 - Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
Anexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport
Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie
Anexa nr. 30 - Comisia de Filosofie
Anexa nr. 31 - Comisia de Istorie şi studii culturale
Anexa nr. 32 - Comisia de Teologie
Anexa nr. 33 - Comisia de Arhitectură şi urbanism
Anexa nr. 34 - Comisia de Arte vizuale
Anexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului
Art. 2
Standardele minimale de acceptare a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare sunt
identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.
Art. 3
(1)În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, instituţiile de
învăţământ superior modifică şi completează standardele proprii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, în
conformitate cu standardele minimale necesare şi obligatorii aprobate prin prezentul ordin.
(2)Standardele universităţii sunt aprobate de către senatul universitar şi publicate pe site-ul
web al instituţiei de învăţământ superior.
(3)Începând cu anul universitar 2017-2018, conferirea titlurilor didactice din învăţământul
superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu
standardele proprii ale instituţiilor de învăţământ superior, aprobate de senatele universitare
cu respectarea standardelor minimale necesare şi obligatorii aprobate prin prezentul ordin.
(4)Începând cu anul universitar 2017-2018, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi
orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.
Art. 4
Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

ANEXA nr. 1: COMISIA DE MATEMATICĂ - STANDARDE MINIMALE
NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR
PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
1.PRINCIPII ALE EVALUĂRII
- Evaluarea va reflecta nivelul realizărilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.
- Evaluarea va măsura impactul şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel
internaţional.
- Criterii suplimentare pot fi utilizate atât în cazul posturilor didactice, cât şi al posturilor din
cercetare, dar fără a scădea standardele impuse de criteriile minimale de mai jos.

volume colective la edituri clasificate CNCS, categoriile A
sau B.
CDI

I11

Studii publicate în reviste ştiinţifice peer review sau în
volume de studii cu referenţi ştiinţifici.

18/n

CDI

I12

Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica
Cercetărilor Arheologice din România sau în reviste de
specialitate. Campanie etnografică de teren finalizată cu
raport prezentat într-un for ştiinţific de specialitate şi
publicat.
Realizarea unei expoziţii, având texte istorice explicative,
editate în broşură sau documentate prin alte materiale
informative.

15/n

CDI

I13

Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică.

DID

I14

Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat.

DID

I15

Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare.

10

RIA

I16

Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară
sau de cercetare internaţională; keynote speaker la o
conferinţă internaţională. Calitatea de visiting professor.

15

RIA

I17

Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de
selecţie sau peer review; membru al colegiului de redacţie
al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date
recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi B; referent
ştiinţific al unei edituri internaţionale sau al unei edituri
clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii academice
naţionale sau internaţionale.

10/n

RIA

I18

Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de
cercetare sau de o societate academică din România şi
Rep. Moldova.

RIA

I19

Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe
internaţionale (inclusiv în România).

7

RIA

I20

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de
selecţie sau peer review.

2

RIA

I21

Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare
obţinută prin competiţie publică naţională sau
internaţională (exclus POSDRU).

NAT

INT

15

20

Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută
prin competiţie publică naţională sau internaţională (exclus
POSDRU).

NAT

INT

5

10

RIA

RIA

I22

I23

5
40/n

3/n

Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma
Google Academic (sau ataşarea unei liste de cel puţin 70
citări în lucrări de specialitate; exclus autocitările, se ia în
considerare o singură citare într-o lucrare).

20

3.Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:
Standardul pentru
profesor universitar,
C.S. I, abilitare

Standardul pentru
conferenţiar
universitar, C.S. II

Suma punctajelor pentru indicatorii
I1-I3

120

60

C2-CDI

Suma punctajelor pentru indicatorii
I4 şi I10-I11

800

500

C3-RIA

Suma punctajelor pentru indicatorii
I16-I23

170

100

1600

1000

Criteriu I

Denumirea criteriului

C1-CDI

C4-CDI,
DID, RIA

Punctajul TOTAL pentru indicatorii
I1-I23

ANEXA nr. 32: COMISIA DE TEOLOGIE - STANDARDE MINIMALE
NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR
DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR
PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
(1)Observaţii
1.Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul Teologiei, al studiilor religioase,
al altor ştiinţe umaniste sau sociale sau în domenii de graniţă cu acestea.
2.n indică numărul de autori ai unei publicaţii, la care candidatul este autor sau coautor.
3.O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea
mai favorabilă candidatului.

4.Bazele de date internaţionale (BDI) recunoscute sunt: ISI, ATLA, Religion and Theological
Abstracte, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, Project Muse, CEEOL, Refdoc (Cat.inist),
Index theologicus, MTMT, Matarka.
5.Editurile internaţionale prestigioase sunt:
Abingdon Press (Nashville)
Anton Hain (Frankfurt)
Antonianum (Roma)
Aschendorff (Munster)
Benzinger (Zurich)
Biblical Institute Press (Rome)
Blackwell (Wiley/Blackwell) (Malden, MA-Oxford)
Bloomberg (London etc.)
Bohlau Verlag (Koln/Weimar/Wien)
Brill (Leiden - Boston)
Cambridge University Press (Cambridge)
Cerf (Paris)
Doubleday (New York, London)
Echter (Wurzburg)
Eerdmans (Grand Rapids)
Editions l'Age d'Homme (Levier, France)
Eisenbrauns (Winona Lakes, IN)
Elle di ci (Torino)
Evangelische Verlagsanstalt (Leipzig)
Fortress (Philadelphia)
Gregorian & Biblical Press (Roma)
Harvard University Press (Cambridge, MA)
Herder (Freiburg et al.)
Holy Cross Orthodox Press (Brookline, MA)
Inter-Varsity Press (Grand Rapids, MI)
Katholisches Bibelwerk (Stuttgart)
Kohlhammer (Stuttgart)
Labor et fides
Lateran University Press (Roma)
Les Editions de Bellefontaine ()
Libreria Editrice Vaticana
LIT (Munster)
Liturgicul Press (Collegeville, MN)
Lumen Vitae (Bruxelles)
Mohr Siebeck (Tubingen)
Neukirchener (Neukirchen-Vluyn)
Oxford University Press (Oxford)
Palgrave Macmillan (Basingstoke, Hampshire, UK)
Peeters (Leuven)
Peter Lang (Frankfurt am Main, New York et al.)
Prentice Hall (Englewood Cliffs, NJ)
Princeton University Press (Princeton)
Routledge (London)
SBL (Atlanta, GA)
Scholar Press (Atlanta, GA)
Seuil (Paris)
Sheffield Phoenix Press (Sheffield)
St Vladimir's Seminary Press (New York)
T & T Clark (Continuum) Edinburgh
The Catholic University of America Press (Washington, D.C.)
Theologischer Verlag (Zurich)
Ugarit-Verlag (Munster)
Urbaniana University Press (Roma)

Vandenhoek & Ruprecht (Gottingen)
Verlag C.H.Beck (Munchen)
Walter de Gruyter (Berlin)
Westminster John Knox (Louisville, KY)
Wilfrid Laurier University Press (Waterloo, ON)
Yale University Press
Zondervan (Grand Rapids, MI)
6.Edituri româneşti recunoscute de CNCS:
Sunt recunoscute editurile din domeniul Teologie şi studii religioase, precum şi toate editurile
din domeniile Ştiinţelor umaniste şi ştiinţelor sociale, indexate CNCS, dacă lucrările sunt în
domeniul de graniţă cu Teologia şi studiile religioase.
7.Editurile româneşti importante în domeniul Teologie şi studii religioase (pentru toate
confesiunile), neindexate de CNCS:
Editurile centrelor bisericeşti, unde există şcoli doctorale;
Editura Accent (Cluj Napoca)
Editura Agnos (Sibiu)
Editura Anastasia (Bucureşti)
Editura Bizantină (Bucureşti)
Editura Cartea creştină (Oradea)
Editura Dacia (Cluj Napoca)
Editura Deisis (Sibiu)
Editura Eikon (Cluj Napoca)
Editura Exit (Cluj Napoca)
Editura Galaxia Gutenberg (Tg. Lâpuş)
Editura Institutului Teologic Adventist (Cernica)
Editura Koinonia (Cluj Napoca)
Editura Limes (Cluj Napoca)
Editura Napoca Star (Cluj-Napoca)
Editura Oastea Domnului (Sibiu)
Editura Pleroma (Bucureşti)
Editura Sophia (Bucureşti)
Editura Viaţă şi Sănătate (Bucureşti)
8.Reviste prestigioase de teologie din lumea ortodoxă (neindexate în BDI):
Byzantinorossica (St. Petersburg Society for Byzantine and Slavic Studies, Federaţia Rusă)
Canadian Journal of Orthodox Christianity (St. Arseny Orthodox Christian Theological
Institute, Canada)
Contacts (Centre oecumenique "Enotikon", Institut de theologie Saint-Serge, Franţa)
Epistimoniki Epetiris tis Theologikis Scholis tou Panepistimiou Athinon (Aristoteleio
Panepistemio Thessalonikes, Grecia)
Epistimoniki Epetiris tis Theologikis Scholis tou Panepistimiou Thessalonikis (Panepistemio
Athenon.; Theologike schole, Grecia)
Godishnik na Sofiiskiia Universitet "Sv. Kliment okhridski"1, Bogoslovski Fakultet
(Universitatea "Sv. Kliment Okhridski", Sofia, Bulgaria);
GodiSnjak. Journal of the Orthodox Theological Faculty (Universitatea Sarajevo de Est,
Bosnia şi Herţegovina)
Greek Orthodox Theological Review (Greek Orthodox Theological School, Brooklyne, MA,
SUA)
International Journal of Orthodox Theology (Universitat Bamberg, online)
Kleronomia (Patriarchal Institute for Patristic Studies, Ecumenical Patriarchate)
Orthodoxes Forum (Universitat Munchen; St. Ottilien: EOS Verlag, Germania)
Pages: Theology, Culture, Education (St. Andrew's Biblical Theological College, Moscow,
Federaţia Rusă)
Patristic and Byzantine Review (American Institute for Patristic and Byzantine Studies, SUA)
Pensee Orthodoxe (St Serge Institute of Orthodox Theology, Paris, Franţa)
Phronema (St Andrew's Greek Orthodox Theological College, Sydney, Australia)
Scrinium (St. Petersburg Society for Byzantine and Slavic Studies, Federaţia Rusă)

St. Vladimir's Theological Quarterly (St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary, Yonkers,
NY, SUA)
Teoloski Pogledi (Srpska Patrijarsija; Pravoslavlje, Belgrad, Serbia)
Theologia (Holy Synod of the Church of Greece).
9.Reviste prestigioase de teologie din lumea catolică (neindexate în BDI):
Antonianum (Pontificia Universita Antonianum, Roma)
Catechese (Paris)
Colloquia Mediterranea, (Firenze)
Communio. International Catholic Review
Euntes docete (Pontific'ta Universita Urbaniana, Roma)
Folia Theologica (Szent Istvan Tarsulat, Budapesta)
Gregorianum (Pontificia Universita Gregoriana, Roma)
Iura Orientalia (Roma La Sapienza)
Ius Ecclesiae (Pisa Roma)
Kanon (Wien)
Kanonika (Roma Pontificio Istituto Orientale)
Kanonjog (Pazmany Peter Katolikus Egyetem, Budapesta)
Le Monde de la Bible (Paris)
Lumen Vitae (Bruxelles)
Lumiere et Vie (Lyon)
Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis (Szent Istvan Tarsulat, Budapesta)
Monitor ecclesiasticus (Roma PUL)
Nouvelle Revue Theologique (Bruxelles)
Nuntium (Pontificia Universita Lateranense, Roma)
Orientalia (Pontificio Istituto Orientale, Roma)
Orientalia et Ocidentalia (Analecta Istituti Studiis Spiritualitatis Kosice Slovakia)
Praeconia (Societatea Liturgică Maghiară, Budapesta)
Raduga. Katolicesld Katekiticeski Jurnal (Sankt-Petersburg)
Recherches de science religieuse (Paris)
Revue de droit canonique (Paris)
Rivista di Studi Ecumenici (Venezia)
Salesianum (Roma)
Sapientia fuzetek (Institutul Teologic Sapientia, Budapesta)
Sapiendana (Institutul Teologic Sapientia, Budapesta)
Studia Biblica Athanasiana (Institutul Teologic Sapientia, Budapesta)
Studia Urbaniana (Roma Urbaniana University Press)
Studium Generale Marcianum Venetiis (Venezia - Marcianum Press)
Tavlatok (Societas Jesu, Budapesta)
Teologia (Szent Istvan Tarsulat, Budapesta)
Vigilia (Vigilia, Budapesta)
10.Reviste prestigioase de teologie din lumea protestantă (neindexate în BDI)
Caesura Journal of Philological and Humanistic Studies;
European Journal of Theology;
Jahrbuch fur Evangelikale Theologie;
Jurnal teologic;
Kairos: Evangelical Journal of Theology;
Liturgie und Kultur. Zeitschrift der Liturgischen Konferenz fur Gottesdienst, Musik und
Kultur;
Midwestern Journal of Theology;
Perichoresis: The Theological Journal of Emanuel University;
Pleroma: Studii şi cercetări teologice;
Quatember. Vierteljahreshefte fur Erneuerung und Einheit der Kirche.
Southwestern Journal of Theology;
Studi di teologia;
The Southern Baptist Journal of Theology;
Theologica Wratislaviensia;
Theologie Evangelique;

TheoRhema;
Timotheus: Studii şi Cercetări Teologice;
Verbum et Ecclesia.
11.Reviste recunoscute CNCS:
Sunt recunoscute revistele din domeniul Teologie şi studii religioase, precum şi toate
revistele din domeniile Ştiinţelor umaniste şi ştiinţelor sociale, indexate CNCS, dacă lucrările
sunt în domeniul de graniţă cu Teologia şi studiile religioase.
(2)Indicatorii
Indicator

Denumirea indicatorului

I1.

Teza de Doctorat

I2.

Cărţi de autor şi volume

I2.1.

Punctaj
Între 50/300
puncte

300/n

I2.1.2. La alte edituri din străinătate

150/n

I2.1.3. La edituri româneşti din categoria CNCS A,
precum şi cele în limbi de circulaţie internaţională
la edituri româneşti CNCS B

150/n

I2.1.4. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în
limba română sau a unei naţionalităţi
conlocuitoare (alta decât germana)

100/n

I2.1.5. La edituri româneşti din categoria CNCS
C/neindexate de CNCS, în limbi de circulaţie
internaţională

75/n

I2.1.6. La edituri româneşti din categoria CNCS
C/neindexate de CNCS, în limba română sau a
unei naţionalităţi conlocuitoare, alta decât
germana

50/n

75/n

I2.2.2. La alte edituri din străinătate

50/n

I2.2.3. La edituri româneşti din categoria CNCS A

50/n

I2.2.4. La edituri româneşti din categoria CNCS B

25/n

I2.2.5. La edituri româneşti din categoria CNCS
C/neindexate de CNCS

15/n

I2.3.1

Editări într-o revistă a contribuţiilor unui
simpozion ştiinţific
(proceedings/Tagungsband)
Reviste ISI

100/n

I2.3.2. Reviste ERIH

75/n

I2.3.2

Alte reviste din străinătate indexate BDI/reviste
prestigioase de teologie

30/n

I2.3.3

Reviste româneşti din categoria CNCS B

30/n

I2.3.4

Reviste româneşti din categoria CNCS
C/neindexate CNCS

15/n

I2.4.

Lista la
Observaţii,
nr. 5

Lista
editurilor
neindexate
CNCS la
Observaţii
(nr. 7).

Editări de volume colective

I2.2.1. La edituri internaţionale prestigioase din
străinătate, cu referenţi, în limbi de circulaţie
internaţională

I2.3.

Se va puncta
în funcţie de
categoria de
editură, la
care a fost
publicată, cf.
I2.1

Cărţi de autor cu caracter ştiinţific:

I2.1.1. La edituri internaţionale prestigioase din
străinătate, cu referenţi, în limbi de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, germană,
italiană, spaniolă)

I2.2.

Condiţii şi
observaţii

Ediţii critice

Lista Obs. 7
Indicatorul nu
se referă la
calitatea de
membru al
redacţiei, ci la
editarea
efectivă a
revistei care
conţine
lucrările unui
simpozion.
Indicatorul se
referă la
coordonatorul
ediţiei.
Participanţii
vor fi punctaţi
cf.
Indicatorului
I5.

I2.4.1

Ediţii de manuscrise

75/n

I2.4.2

Colecţii de documente care fuseseră deja editate

50/n

I2.5.

Traduceri

I2.5.1

Ale unor texte sursă, la edituri prestigioase din
străinătate, în limbă de circulaţie internaţională
(pentru câte 150 pagini format B5/200 p. Format
A5)

100/n

I2.5.2

Ale unor texte sursă, la alte edituri din
străinătate/edituri româneşti CNCS B (pentru câte
150 pagini format B5/200 p. Format A5)

75/n

I2.5.3

Ale unor texte sursă, la edituri CNCS
C/neindexate CNCS, cf. Obs. 7 (pentru câte 150
pagini format B5/200 p. Format A5)

50/n

I2.5.4

Traduceri din literatura de specialitate din limba
română sau dintr-o limbă a unei naţiuni
conlocuitoare (alta decât germana) într-o limbă
de circulaţie internaţională la edituri din
străinătate (pentru câte 150 pagini format B5/200
p. Format A5)

50/n

I2.5.5

Traduceri în limba română din literatura de
specialitate la edituri româneşti CNCS B (pentru
câte 150 pagini format B5/200 p. Formal A5)

25/n

I2.5.6

Traduceri în limba română din literatura de
specialitate la edituri CNCS C/neindexate CNCS,
cf. Obs. 7 (pentru câte 150 pagini format B5/200
p. Formal A5)

15/n

I3.

Studii în reviste de specialitate

I3.1.

Reviste cotate ISI

15/n

I3.2.

În reviste ERIH

12/n

I3.3

Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste de
specialitate prestigioase

6/n

I3.4

Reviste din România cotate CNCS B, în limbă de
circulaţie internaţionala

6/n

I3.5

Reviste din România cotate CNCS B, în limba
română sau în cele ale naţionalităţilor
conlocuitoare altele decât germana

4/n

I3.6

Reviste din România cotate CNCS C, în limbi de
circulaţie internaţională

3/n

I3.7

Reviste din România cotate CNCS C, în limba
română sau în cele ale naţionalităţilor
conlocuitoare altele decât germana

2/n

I3.8.

Reviste româneşti tipărite de către centre
bisericeşti, unde există şcoală doctorală, în limbi
de circulare internaţională.

3/n

I3.9.

Reviste româneşti tipărite de către centre
bisericeşti, unde există şcoală doctorală, în limba
română sau în cele ale naţionalităţilor
conlocuitoare altele decât germana

2/n

I4.

Lista la Obs.
Nr. 8-10.

Studii în volume colective şi în volume de
conferinţe. Capitole de cărţi

I4.1.

La edituri internaţionale prestigioase din
străinătate, cu referenţi, în limbi de circulaţie
internaţională

I4.2.

La edituri din străinătate, fără referenţi ştiinţifici,
în alte limbi decât cele de circulaţie internaţională

6/n

I4.3.

La edituri româneşti din categoria CNCS A

6/n

I4.4.

La edituri româneşti din categoria CNCS B, în
limbi de circulaţie internaţională

6/n

I4.5.

La edituri româneşti din categoria CNCS B, în
limba română sau a unei naţionalităţi
conlocuitoare, alta decât germana

4/n

I4.6.

La edituri româneşti din categoria CNCS
C/neindexate CNCS, în limbă de circulaţie
internaţională

3/n

I4.7.

La edituri româneşti din categoria CNCS
C/neindexate CNCS, în limba română sau a unei
naţionalităţi conlocuitoare, alta decât germana

2/n

I5.

Din texte ale
patrimoniului
universal (de
ex. Autori
antici,
literatura
rabinică,
literatura
creştină
timpurie apocrife,
scrieri ale
Părinţilor
bisericeşti)

Studii introductive şi postfeţe (cu caracter
ştiinţifici; Aparat critic

12/n

Lista la Obs.
Nr. 7

În cazul în
care Studiul

I5.1.

La edituri internaţionale prestigioase din
străinătate, cu referenţi, şi în România în edituri
recunoscute CNCS A (pentru câte 25 pagini
format B5/30 de pagini format A5)

6/n

I5.2.

La edituri din străinătate, fără referenţi ştiinţifici
(pentru câte 25 pagini format B5/30 de pagini
format A5)

3/n

I5.3

La edituri româneşti din categoria CNCS B (pentru
câte 25 pagini format B5/30 de pagini format A5)

2/n

I5.4.

La edituri româneşti din categoria CNCS
C/neindexate CNCS, cf. Obs. 7 (pentru câte 25
pagini format B5/30 de pagini format A5)

1/n

I6.

Recenzii

I6.1.

Reviste cotate ISI/ERIH

1,2/n

I6.2.

Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste
teologice prestigioase

0,6/n

I6.3.

Reviste din România cotate CNCS B, în limbi de
circulaţie internaţională

0,6/n

I6.4.

Reviste din România cotate CNCS B, în limba
română sau în cele ale naţionalităţilor
conlocuitoare altele decât germana

0,4/n

I6.5.

Reviste din România cotate CNCS C, în limbi de
circulaţie internaţională

0,3/n

I6.6.

Reviste din România cotate CNCS C, în limba
română sau în cele ale naţionalităţilor
conlocuitoare altele decât germana

0,2/n

I6.7.

Reviste româneşti tipărite de către centre
bisericeşti, unde există şcoală doctorală, în limbă
de circulaţie internaţională

0,3/n

I6.8.

Reviste româneşti tipărite de către centre
bisericeşti, unde există şcoală doctorală, în limba
română sau în cele ale naţionalităţilor
conlocuitoare altele decât germana

0,2/n

I7.

şi aparatul
critic este
cuprins în
propriul
volum de
autor, atunci
se ia în
considerare
pentru
punctaj
volumul în
întregime.

Lista la Obs.
8-10.

Articole

I7.1

În enciclopedii din străinătate

5/n

I7.2.

În enciclopedii din ţară

2/n

I7.3.

În periodice bisericeşti

1/n

Plafon maxim
de 12 puncte

I8.

Prestigiul profesional
2 p. Pentru fiecare
- calitatea de visiting professor la universităţi din
poziţie/calitate
străinătate,
- membru în asociaţii profesionale,
- participarea la workshop-uri internaţionale;
- organizarea unor conferinţe ştiinţifice
internaţionale;
- membru în comisii de cercetare şi granturi,
- membru în comisii de dialog interconfesional şi
interreligios;
- membru în colectivele de redacţie ale unor
reviste de specialitate din străinătate, indexate în
bazele de date ISI, ATLA, Religion and Theological
Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR,
ProQuest, Project Muse, CEEOL, Refdoc
(Cat.inist), Index theologicus, MTMT, Matarka;
- referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu
internaţional,
- premii şi distincţii academice, naţionale şi
internaţionale.

I9.

Citări
în cărţi publicate în edituri prestigioase din
străinătate şi ţară, precum şi în reviste indexate
în bazele de date ISI, ATLA, Religion and
Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO,
JSTOR, ProQuest, Project Muse, CEEOL, Refdoc
(Cat.inist), Index theologicus, MTMT, Matarka.

2
Se punctează
puncte/citare/autor fiecare
lucrare citată
doar o dată în
cadrul unei
cărţi/al unui
studiu.

(3)Criteriile minimale
Criteriul
C1.

Denumirea criteriului
Titlul de doctor

Standardul
minimal pentru
abilitare/profesor

Standard
minimal pentru
conferenţiar

Teza de doctorat Teza de doctorat
să fie publicată
să fie publicată

Standard
minimal pentru
lector
Teza de
doctorat să fie

publicată
C2.

Suma indicatorilor I1 şi I2

400 puncte

300 puncte

150 puncte

C3.

Suma indicatorilor I3-I7

180 puncte

100 puncte

50 puncte

C4.

Suma indicatorilor I3.1.I3.5.

60 puncte

40 puncte

20 puncte

C5.

Suma indicatorului I4.1.I4.5.

40 puncte

30 puncte

15 puncte

C6.

Suma indicatorului I8

8 puncte

Nu se aplică

Nu se aplică

C7.

Suma indicatorului I9

20 puncte

10 puncte

Nu se aplică

ANEXA nr. 33: COMISIA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM STANDARDE
MINIMALE
NECESARE
ŞI
OBLIGATORII
PENTRU
CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTARE
(1)DEFINIŢII ŞI CONDIŢII
n reprezintă:
- Numărul de publicaţii - carte/articol/studiu/proiect la care candidatul este autor, coautor
sau membru în colectiv
- Numărul de activităţi/evenimente
- Lista concursurilor naţionale sau regionale de Arhitectură şi Urbanism recunoscute de
comisia de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare - CNATDCU, se stabileşte prin decizie a biroului comisiei de
specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU
- Lista conferinţelor la nivel mondial sau european de Arhitectură şi Urbanism recunoscute de
comisia de specialitate a CNATDCU se stabileşte prin decizie a biroului acestei comisii de
specialitate şi se publică pe site-ul Web al CNATDCU
- Lista publicaţiilor de prestigiu internaţional şi naţional în domeniile de specialitate şi în cele
conexe, recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU, se stabileşte prin decizie a
acestei comisii de specialitate şi se publică pe site-ul web al CNATDCU
(2)NOTA EXPLICATIVĂ:
*Cărţi, articole de specialitate şi/sau în domenii conexe domeniilor de specialitate, studii şi
proiecte cu componenta de specialitate, didactică şi/sau pedagogică. Se ia în considerare
platforma de publicaţii de specialitate de prestigiu internaţional şi/naţional (BDI şi BDN).
**Autor, şef proiect/studiu coordonator proiect/studiu complex sau director de proiect/studiu
se va lua în consideraţie punctajul indicat în întregime/ca şef proiect secţiune, componentă
sau studiu din cadrul cercetării, punctajul indicat se va împărţi la jumătate/ca membru în
echipa de elaborare a studiului sau a componentei acestuia, punctajul se va împărţi la
numărul de autori.
***Deoarece nu există încă recunoaşterea de către CNATDCU a Publicaţiilor în domeniu şi a
Organizaţiilor Profesionale specifice, se propune luarea în consideraţie a BDI, BDN şi a
Organizaţiilor Profesionale de prestigiu recunoscut pentru Arhitectură şi Urbanism, precum şi
pentru domenii conexe, la nivel internaţional şi/sau naţional.
****Valoarea punctajului variază între 30-50 pct/n în funcţie de gradul de complexitate,
importanţa la nivel local/naţional/internaţional a proiectului precum şi de valoarea sa
contractuală. Punctajul obţinut este independent de punctajele obţinute la rubricile I12-I14.
*****O lucrare: proiect, studiu, publicaţie, etc. - va fi luată în consideraţie o singură dată, la
criteriul corespunzător, cu punctaj maxim (ex. în cazul premiilor la un concurs).
(3)ASUMARE ŞI RESPONSABILITATE:
- Veridicitatea informaţiilor privind valorile standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul superior şi gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare este asumată prin propria răspundere a autorului.
- Verificarea autenticităţii celor declarate intră în competenţa comisiei de examinare.
Indicator

TIPUL ACTIVITĂŢILOR

Punctaj Elementul pentru care se acordă
indicat
punctajul

I1

Cărţi de autor/capitole publicate la edituri
cu prestigiu internaţional*

20 x n
10 x n

pe carte/capitol

I2

Cărţi de autor/capitole publicate la edituri
cu prestigiu naţional*

15 x n

pe carte

I3

Capitole de autor cuprinse în cărţi

10 x n

pe capitol

