
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

Cabinet Ministru 
 

ORDIN 

de completare a Ordinelor nr. 5098, 5099, 5100 şi 5101 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind 
conferirea titlurilor de  profesor  universitar,  conferenţiar  universitar,  cercetător  ştiinţific  gradul I,  respectiv  cercetător  
ştiinţific  gradul II 
 
În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor de doctorat şi ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, 
 

ministrul educaţiei şi cercetării emite următorul ordin: 
 
Art. 1 
Pentru Criteriul 2 – Activitatea de cercetare şi Criteriului 3 – Contribuţia ştiinţifică, ale capitolului B. Criterii de evaluare, din 
Anexa la Ordinul nr. 5098/2005 pentru aprobarea sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar se pot folosi 
echivalările propuse în Anexa nr. 1 a prezentului Ordin.  
Art. 2 
Pentru Criteriul 2 – Activitatea de cercetare şi Criteriului 3 – Contribuţia ştiinţifică, ale capitolului B. Criterii de evaluare, din 
Anexa la Ordinul nr. 5099/2005 pentru aprobarea sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar se pot 
folosi echivalările propuse în Anexa nr. 2 a prezentului Ordin.  
 Art. 3 
Conţinutul Criteriului 3 – Contribuţia ştiinţifică, al capitolului B. Criterii de evaluare din Anexa la Ordinul nr. 5100/2005 pentru 
aprobarea sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I va avea următorul conţinut:  
“Se evaluează valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin: a) 
articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date 
internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanţă) şi în reviste din ţară 
recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS); b) cărţi (autor, coautor, editor) şi 
capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de invenţie. În cazul candidaţilor din domeniile arte şi cultură fizică şi sport, lucrările 
publicate se pot referi la creaţii artistice/performanţe sportive, inclusiv cele proprii. 
Standardul minim: 
    a) 7 - 9 articole/studii/brevete de invenţie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din 
cele 7 - 9 articole/studii/brevete de invenţie, cel puţin 4 trebuie să fie cotate ISI (de exemplu, articole, studii prezentate la conferinţe 
etc.) sau indexate în baze de date internaţionale de referinţă pentru domeniu; 
    b) două cărţi de specialitate ca prim/unic autor.” 
Art. 4 
Conţinutul Criteriului 3 – Contribuţia ştiinţifică, al capitolului B. Criterii de evaluare din Anexa la Ordinul nr. 5101/2005 pentru 
aprobarea sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II va avea următorul conţinut:  
“Se evaluează valoarea contribuţiilor la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, cu referire distinctă la realizările din ultimii 5 ani, prin: a) 
articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date 
internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanţă) şi în reviste din ţară 
recunoscute de CNCSIS; b) cărţi (autor, coautor, editor) şi capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute; c) studii 
publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN); d) brevete de invenţie. În cazul 
candidaţilor din domeniile arte şi cultură fizică şi sport, lucrările publicate se pot referi la creaţii artistice/performanţe sportive, inclusiv 
la cele proprii. 
Standardul minim: 
    a) 4 - 6 articole/studii/brevete de invenţie, după caz, realizate în ultimii 5 ani în calitate de autor sau coautor, prezentate în copie. Din 
cele 4 - 6 articole/studii/brevete de invenţie cel puţin două trebuie să fie cotate ISI (de exemplu articole, studii prezentate la conferinţe 
etc.) sau indexate în baze de date internaţionale de referinţă pentru domeniu; 

b) un volum publicat pe baza tezei de doctorat, în ultimii 5 ani.” 
Art. 5 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

MINISTRU, 
 
 

Mihail  HĂRDĂU 
Bucureşti, Nr. 3548 
Data 06.04.2006 

G-ral Berthelot 28-30,  Bucureşti - 010168, Tel: (+4021) 4056209, Fax: (+4 021) 312 47 19 
 



Anexa nr. 1 
ECHIVALAREA STANDARDELOR MINIME PE DOMENII FUNDAMENTALE PENTRU CONFERIREA TITLULUI DE  

PROFESOR  UNIVERSITAR 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
fundamental 

(H.G. 88/2005) 

Activitate echivalentă prin 
prezentul ordin 

1 Ştiinţe exacte 

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin 
două articole trebuie să fie cotate ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea 
CNCSIS. 

2 Ştiinţe ale naturii         

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin 
două articole trebuie să fie cotate ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea 
CNCSIS. 

3 Ştiinţe umaniste 

 Un grant internaţional se echivalează cu un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în 
calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 

4 Teologie 
 Un grant internaţional se echivalează cu două cărţi de autor în domeniul specialităţii.  
 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate.  
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

5 Ştiinţe juridice 

 Un grant internaţional se echivalează cu un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în 
calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  

6 Ştiinţe sociale şi politice 

 Un grant internaţional se echivalează cu un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în 
calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  

7 Ştiinţe economice 

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea 

CNCSIS. 

8 Arte 

 Un grant internaţional se echivalează cu două cărţi de autor în domeniul specialităţii sau două expoziţii personale 
organizate în ţară/străinătate.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate sau cu două participări la expoziţii organizate în 
ţară/străinătate.  

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate. 

9 Arhitectură şi urbanism 

 Un grant internaţional se echivalează cu două cărţi de autor în domeniul specialităţii.  
 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate sau cu două participări la concursuri organizate în 
ţară/străinătate.  

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

10 Cultură fizică şi sport 
 Un grant internaţional se echivalează cu două cărţi de autor în domeniul specialităţii.  
 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate.  
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

11 Ştiinţe agricole şi 
silvice 

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea 

CNCSIS.  

12 Medicină veterinară 

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. Cel puţin două 
articole trebuie să fie cotate ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  

13 Ştiinţe inginereşti 

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect. 

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin 
două articole trebuie să fie cotate ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea 
CNCSIS.  

14 Ştiinţe militare şi 
informaţii 

 Un grant internaţional se echivalează cu două cărţi de autor în domeniul specialităţii.  
 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate.  
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

Sănătate 

 Un grant internaţional se echivalează cu două granturi/contracte de cercetare la nivel naţional, obţinute prin 
competiţie, în calitate de director de proiect.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. Cel puţin două 
articole trebuie să fie cotate ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  



Anexa nr. 2 
 ECHIVALAREA STANDARDELOR MINIME PE DOMENII FUNDAMENTALE PENTRU CONFERIREA TITLULUI DE  

CONFERENŢIAR  UNIVERSITAR 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
fundamental 

(H.G. 88/2005) 

Activitate echivalentă prin 
prezentul ordin 

1 Ştiinţe exacte 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu 
cinci participări în echipa de cercetare.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin un 
articol trebuie să fie cotat ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 

2 Ştiinţe ale 
naturii         

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu 
cinci participări în echipa de cercetare.   

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin un 
articol trebuie să fie cotat ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 

3 Ştiinţe 
umaniste 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 
participări în echipa de cercetare.   

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 

4 Teologie 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu o 
carte de autor în domeniul specialităţii.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate.  
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

5 Ştiinţe juridice 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 
participări în echipa de cercetare.    

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  

6 Ştiinţe sociale 
şi politice 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 
participări în echipa de cercetare.    

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  

7 Ştiinţe 
economice 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu 
patru participări în echipa de cercetare.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 

8 Arte 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu o 
carte de autor în domeniul specialităţii sau o expoziţie personală organizată în ţară/străinătate.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate sau cu două participări la expoziţii organizate în 
ţară/străinătate.  

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate. 

9 Arhitectură şi 
urbanism 

 Un grant/proiect de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu o 
carte de autor în domeniul specialităţii.   

 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate sau cu două participări la concursuri organizate în 
ţară/străinătate.  

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

10 Cultură fizică 
şi sport 

 Un grant/proiect la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu o carte de autor 
în domeniul specialităţii.    

 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate.  
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

11 Ştiinţe agricole 
şi silvice 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu 
patru participări în echipa de cercetare.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. 
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS.  

12 Medicină 
veterinară 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 
participări în echipa de cercetare.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. Cel puţin un articol trebuie să 
fie cotat ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  

13 Ştiinţe 
inginereşti 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu 
cinci participări în echipa de cercetare.  

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS. Cel puţin un 
articol trebuie să fie cotat ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale de categoria B în cotarea CNCSIS.  

14 Ştiinţe militare 
şi informaţii 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 
participări în echipa de cercetare.    

 Un articol cotat ISI se echivalează cu trei studii de specialitate.  
 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu două studii de specialitate.  

Sănătate 

 Un grant/contract de cercetare la nivel naţional, obţinut prin competiţie, în calitate de director de proiect se echivalează cu trei 
participări în echipa de cercetare.   

 Un articol cotat ISI se echivalează cu patru articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu. Cel puţin un articol trebuie să 
fie cotat ISI. 

 Citarea într-o bază de date internaţională se echivalează cu trei articole în reviste naţionale recunoscute în domeniu.  
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