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Standarde minimale pentru certificarea internă / evaluarea anuală  
a centrelor şi laboratoarelor de cercetare 

Nr. 
crt. 

Categoria criteriului /  
Criteriul 

Punctaj 
criteriu 

Standard minim 
Laborator de 

cercetare 
Centru de 
cercetare 

I. Resursa umană şi desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare 
1 Îndrumători de doctorat 5p / îndrumător 

5 puncte/ 
certificare 

 
 

10 puncte 
şi 

1 contract/proiect 
derulat sau 1 

proiect eligibil 
evaluare 

7 puncte/ 
certificare 

 
 

15 puncte 
şi 

1 contract/proiect 
derulat şi 1 

proiect eligibil 
evaluare 

2 Doctoranzi afiliaţi UC 2p / doctorand 
3 Personal de cercetare angajat 5p / angajat 
4 Lucrări de disertaţie realizate în cadrul UC 1p / lucrare 
5 Contracte de cercetare derulate cu mediul socio-economic 5p / contract 

6 Proiecte de cercetare eligibile în competiţii naţionale / 
internaţionale 3p / proiect 

7 Proiecte de cercetare derulate, câştigate prin competiţii naţionale 
/ internaţionale 10/15p/proiect 

8 Proiecte educaţionale desfăşurate 3p/proiect 

9 Organizarea de cursuri / programe de pregătire profesională 3p/program 

10 Practică de cercetare desfăşurată în UC 3p/an 
II. Rezultatele activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare 
1 Cărți şi capitole de cărţi de specialitate publicate în edituri 

internaționale/naţionale 5p/3p/carte 

40 puncte*/ 
certificare 

 
 

20 puncte/ 
evaluare 

60 puncte*/ 
certificare 

 
 

30 puncte/ 
evaluare 

2 Editor al volumelor conferințelor naționale/internaționale 3p/volum 
3 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters 5p/articol 
4 Articole în volume indexate ISI Proceedings 3p/articol 

5 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice 
indexate în alte baze de date internaţionale 2p/articol 

6 Lucrări (articole) publicate în reviste şi volume de conferinţe 
(neindexate) 1p/articol 

7 Cereri de brevete de inven ție depuse 2p/cerere 
8 Brevete de invenție obținute 5p/brevet 
9 Produse / Tehnologii  / Studii / Servicii aplicate 5p/item 

10 
Modele fizice, modele experimentale, modele   functionale, 
prototipuri, normative, proceduri,  metodologii, reglementãri şi 
planuri tehnice noi   sau perfec ționate 

5p/item 

11 Teze de doctorat finalizate în cadrul laboratorului / centrului 10 p/ teză 
III. Legătura cu mediul socio-economic şi vizibilitate 

1 Acorduri de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi de CDI 
cu parteneri din mediul socio-economic 1p/acord 

3 puncte/ 
certificare 

 
 

5 puncte/ 
evaluare 

5 puncte/ 
certificare 

 
 

10 puncte/ 
evaluare 

2 Acorduri de colaborare cu unităţi CDI naţionale 2p/acord 
3 Acorduri de colaborare cu unităţi CDI internaţionale 5p/acord 

4 Participarea în parteneriate de proiecte de cercetare naţionale / 
internaţionale 

5/10 puncte / 
proiect 

5 Organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti 2 p/cerc 

6 Organizarea de manifestări ştiinţifice (regionale / naţionale / 
internaţionale) 

3 / 5 / 8 p / 
manifestare 

7 Coordonarea de reviste indexate BDI / ISI 5 / 10 p / revistă 
8 Existenţa paginii web cu date actualizate / pagină ERRIS activă 1/ 2 p 

*Punctaje aferente datelor raportate în ultimii 4 ani 

 
Pentru obţinerea certificării internă / avizarea favorabilă a evaluării, în conformitate cu 

punctele 5.A.10, respectiv, 5.B.7 din ”Procedura Operaţională: Înfiinţarea, certificarea internă 
și evaluarea unităților de cercetare” este necesară îndeplinirea standardelor minime pentru 
fiecare categorie de criterii (I, II, III). 

Aceste standarde au fost aprobate în cadrul şedinţei CCS din data de 24.05.2017 şi sunt 
valabile începând cu această dată. 

  
24.05.2017         Preşedinte CCS, 
          Prof. dr. ing. NIŢU E.L. 


