
 

 

 
 

CRITERII ȘI DESCRIPTORI 
 

Lista finală a descriptorilor aferenți celor patru criterii de evaluare este următoarea: 
 

CRITERII DESCRIPTORI 

I.   Rezultate obținute 
în activitatea de 
cercetare 
științifică/creație 
artistică 
 
(50 – 70 %) 
Maxim 3 indicatori 
 
 
 
 
 
II.   Mediul de 
cercetare 
științifică/creație 
artistică 
 
(10 – 30 %) 
Maxim 4 indicatori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.   Recunoașterea în 
comunitatea 
academică 

 Articole: 

 Publicații cotate Web of Science; 

 Reviste clasificate de CNCSIS B+; 
 Cărți științifice de autor 
 Brevete 
 Alte realizări supuse legii dreptului de autor și a drepturilor conexe 

care implică creația ca proces al cercetării și inovării din domeniile 
arhitectură și arte 

 Produse și/sau servicii inovative cu impact economic demonstrabil 
 
 
 
 
 Producerea de traduceri, antologii și editarea de volume 
 Conducători de doctorat 
 Organizarea de manifestări științifice și de creație artistică de nivel 

internațional 
 Existența unor mecanisme proprii pentru atragerea tinerilor 

cercetători 
 Susținerea financiară de către universitate a cercetării în domeniile 

prioritare asumate prin strategii la nivel național  
 Program de investiții pentru laboratoare/ateliere dotate cu 

infrastructură specifică cercetării științifice/creației artistice 
 Capacitatea universității de a asigura accesul la literatura de 

specialitate 
 Capacitatea universității de a susține programe postdoctorale 

 
 
 
 

 Lucrări invitate la conferințe internaționale de prestigiu 
 Profesor invitat la universități de prestigiu 
 Poziții de conducere în organizații profesionale internaționale 



 

 

 
(5 – 15 %) 
Maxim 3 indicatori 
 
 
 
 
 
 
 
IV.   Resurse financiare 
atrase pentru 
cercetare 
științifică/creație 
artistică 
 
(5 – 15 %) 
1 Indicator 

 Traduceri ale contribuțiilor științifice proprii publicate de edituri din 
străinătate 

 Citări și recenzii ale creației de autor 
 Membru al Academiei Române, al academiilor de ramură și al 

academiilor din străinătate 
 Membru în Board-uri ale unor reviste cotate Web of Science 

 
 

 
 
 Fonduri atrase pentru cercetare: 

 prin competiții naționale; 
 prin competiții internaționale; 
 prin contracte directe cu terți; 

 Fonduri atrase din servicii/produse inovative/creative 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


