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1. Introducere
Exercițiul Național de Evaluare a Cercetării (ENEC) este componenta esențială a proiectului
strategic „Doctoratul în Școli de Excelență – Evaluarea calității cercetării în universități și creșterea
vizibilității prin publicare științifică”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare
a Resurselor Umane (POSDRU) și derulat de UEFISCDI între 2008-2011.
Obiectivul exercițiului îl constituie evaluarea cantitativă și calitativă, la standarde internaționale,
a cercetării științifice din universitățile din România.
ENEC își propune evaluarea tuturor domeniilor de cercetare științifică acoperite și ierarhizarea
acestor domenii în funcție de performanțele obținute de universități în domeniile evaluate.
Rezultatele ENEC vor permite formularea de propuneri legislative privind finanțarea cercetării în
strânsă corelație cu performanțele obținute și cu perspectiva dezvoltării durabile a universităților.
Această perspectivă stimulează competiția interuniversitară, participarea cercetătorilor români la rețele
internaționale de cercetare, creșterea vizibilității și a recunoașterii academice în context global.
Totodată, exercițiul își propune să identifice universitățile al căror potențial și program strategic pot
genera excelența, susținând, astfel, realizarea programului Universități de Excelență în România.
Sistemul Informatic de Suport al Evaluării Cercetării (SISEC) va permite monitorizarea periodică a
rezultatelor cercetării și identificarea grupurilor de excelență a căror susținere financiară va contribui la
creșterea vizibilității cercetării științifice românești.
Deoarece evaluarea va fi făcută și de experți străini, toate câmpurile descriptive din SISEC vor fi
completate de către universități în limba engleză.
Pentru a facilita consultarea, prezentul Ghid a fost structurat astfel:


în capitolul 2 (Metodologia evaluării) sunt prezentate domeniile supuse evaluării, cele patru
criterii și descriptorii aferenți, alături de atribuțiile participanților la procesul de evaluare;



în capitolul 3 (Descriptori specifici) sunt prezentați în detaliu descriptorii specifici domeniului
Filologie;



în capitolul 4 (Utilizarea Sistemului Informatic de Suport al Evaluării Cercetării) sunt
prezentați, în detaliu, pașii parcurși în introducerea datelor în SISEC de către fiecare
participant la procesul de evaluare.

Termeni utilizați în prezentul exercițiu de evaluare au fost explicitați într-un glosar de termeni
(capitolul 5), iar referințele bibliografice complementare se regăsesc în capitolul 6.
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2. Metodologia evaluării
Elaborarea metodologiei de evaluare a cercetării științifice din universitățile din România, pe
temeiul căreia are loc prezentul Exercițiu Național de Evaluare a Cercetării, s-a realizat în perioada
decembrie 2008 – aprilie 2010 și este prezentată în detaliu pe pagina Web a proiectului [1].
Metodologia are la bază un proces de evaluare colegială (peer-review), cu evaluatori naționali și
străini, fiind o evaluare pe domenii de cercetare. Taxonomia domeniilor de specialitate este menită să
ofere un cadru referențial exercițiului, punând în evidență afinități și înrudiri între domenii, structurate
în Grupuri de domenii și care trebuie tratate consistent de către evaluatori. Prezentăm mai jos lista celor
patruzeci și două de domenii utilizate în ENEC.

Grupul de domenii I: Științele Naturii
1. Matematică
2. Informatică
3. Fizică
4. Chimie
5. Geologie și geografie

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Grupul de domenii II: Științe Inginerești
6. Inginerie civilă și instalații
7. Inginerie mecanică și mecatronică
8. Inginerie aerospațială
9. Transporturi
10. Inginerie chimică
11. Știința și ingineria materialelor
12. Mine, petrol și gaze
13. Inginerie industrială
14. Inginerie electrică
15. Energetică
16. Electronică și telecomunicații
17. Ingineria sistemelor
18. Calculatoare și tehnologia informației
19. Biotehnologii, ingineria și siguranța
alimentelor
20. Știința și ingineria mediului

Științe economice
Științe militare, securitate și informații
Științe politice și relații internaționale
Științe ale comunicării și media
Sociologie, antropologie și asistență socială
Psihologie
Științele educației
Educație fizică și sport

Grupul de domenii IV: Științe Umaniste
30. Filozofie
31. Istorie
32. Teologie și studii religioase
33. Filologie
Grupul de domenii V: Artă și Arhitectură
34. Cinematografie și artele spectacolului
35. Muzică
36. Arte vizuale
37. Arhitectură și urbanism
Grupul de domenii VI: Științele Vieții
38. Biologie
39. Științe agricole și silvice
40. Medicină veterinară și zootehnie
41. Medicină
42. Farmacie

Grupul de domenii III: Științe Sociale și Economice
21. Științe juridice și administrative
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În prezentul exercițiu național de evaluare se folosesc următoarele patru criterii *1+:


Criteriul I: Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică;



Criteriul II: Mediul de cercetare științifică;



Criteriul III: Recunoașterea în comunitatea academică;



Criteriul IV: Resurse financiare atrase pentru cercetare.

Aceste patru criterii au o pondere specifică (stabilită pentru fiecare domeniu în parte cu respectarea
plajei de ponderi pentru acel criteriu) și un set de descriptori.
CRITERII
I. Rezultate obținute în
activitatea de cercetare
științifică
Pondere: 60 – 70 %
Se pot selecta maximum 3
descriptori

II. Mediul de cercetare
științifică
Pondere: 10 – 30 %
Se pot selecta maximum 4
descriptori

III. Recunoașterea în
comunitatea academică
Pondere: 5 – 15 %
4 descriptori

IV. Resurse financiare
atrase pentru cercetare
științifică







DESCRIPTORI
Articole:
 Publicații cotate Web of Science;
 Publicate în volumele unor manifestări științifice;
 Reviste din baze de date internaționale.
Cărți științifice de autor
Traduceri
Brevete
Realizări supuse dreptului de autor
Produse cu impact socio-economic demonstrabil









Conducători de doctorat
Manifestări științifice
Mecanisme pentru atragerea tinerilor cercetători
Infrastructura de cercetare
Accesul la literatura de specialitate
Editarea de volume
Editarea de traduceri și volume






Lucrări/prelegeri invitate la conferințe
Profesor invitat
Citări și recenzii ale creației de autor
Membru al Academiei Române, al academiilor de ramură și al academiilor din
străinătate



Fonduri atrase pentru cercetare prin contracte naționale și internaționale



Pondere: 5 – 10 %
1 descriptor

5

Cuantificarea descriptorilor se face prin intermediul unui set de formule elaborate de echipa
proiectului și de coordonatorii celor patruzeci și două de domenii de specialitate pe baza experienței
naționale și internaționale în evaluarea cercetării. Relațiile matematice care conduc la valori numerice
asociate fiecărui criteriu de evaluare sunt specificate în Prezentare detaliată a formulelor de evaluare ce
urmează a fi utilizate în cadrul Exercițiului Național de Evaluare a Cercetării [2]. Indicatorii astfel rezultați
cuprind două paliere distincte de evaluare, unul cantitativ și altul calitativ. Evaluarea cantitativă este
realizată în mod automat de platforma informatică pe baza informațiilor înregistrate, în timp ce
evaluarea calitativă este realizată de experții evaluatori pe baza documentelor supuse analizei.
 Procedura de evaluare dintr-un anumit domeniu de cercetare parcurge succesiv următoarele
etape:
1. Se efectuează evaluarea calitativă și cantitativă a dosarelor pe fiecare criteriu în parte, fiecare
dosar obținând (pe baza formulelor de evaluare) patru valori numerice, câte una pentru fiecare
criteriu.
2. Se ierarhizează dosarele pe fiecare criteriu în parte, obținându-se patru ierarhii, câte una pe
fiecare criteriu de evaluare.
3. Dosarele aflate în fruntea celor patru ierarhii vor primi un număr maxim de puncte (în
concordanță cu Metodologia generală de evaluare [1]). Aceste valori sunt indicate în Tabelul 1.
4. Celelalte dosare primesc un număr de puncte proporțional cu valoarea numerică obținută pe
acel criteriu.
5. Numărul total de puncte al dosarului unei universități (pentru domeniul evaluat) se calculează
însumând numărul de puncte obținute la cele patru criterii.
6. În final, ierarhizarea dosarelor pe un domeniu de cercetare se face în funcție de numărul total
de puncte obținut.
Științele
Naturii

Științe
Inginerești

Științe
Umaniste

Artă și
Arhitectură

Științele
Vieții

65 puncte

Științe
Economice și
Sociale
60 puncte

Criteriu I

70 puncte

60 puncte

60 puncte

60 puncte

Criteriu II

10 puncte

15 puncte

15 puncte

15 puncte

30 puncte

20 puncte

Criteriu III

10 puncte

10 puncte

15 puncte

15 puncte

5 puncte

10 puncte

Criteriu IV

10 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

5 puncte

10 puncte

Tabelul 1. Punctajele maxime aferente celor patru criterii pentru fiecare grup de domenii stabilite în
Metodologia generală de evaluare [1].

 Prin cercetători, în sensul prezentului ghid, înțelegem cadrele didactice și de cercetare
angajate în universitate la data de 31 decembrie 2010.
Fiecare cercetător va avea un cont individual în Sistemul Informatic de Suport al Evaluării
Cercetării (SISEC) prin care își va introduce toate informațiile supuse evaluării.
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Doctoranzii cu frecvență care nu au contract de muncă cu universitatea vor avea un cont
individual în Sistemul Informatic de Suport al Evaluării Cercetării (SISEC) prin care își vor introduce
toate informațiile supuse evaluării.
Criteriile I, II și III implică atât o evaluare cantitativă (realizată automat de SISEC), cât și una
calitativă, realizată de evaluatori prin încadrarea pe paliere de calitate a elementelor supuse evaluării
calitative. Criteriul IV cuprinde doar componenta cantitativă. Informațiile necesare evaluării Criteriilor I
și III sunt obținute din datele individuale introduse în SISEC de către cercetători, în timp ce informațiile
necesare evaluării Criteriului IV sunt introduse de către coordonatorul de domeniu din universitate.
Criteriul II este „mixt”, în sensul că informațiile necesare descriptorului „Conducători de doctorat” sunt
introduse de către cercetători (dacă au calitatea de conducător de doctorat), restul informațiilor fiind
introduse de către coordonatorul de domeniu din universitate.

 ENEC presupune două mari categorii de actori implicați în proces:
 universitățile, reprezentate prin rectori, coordonatori de domeniu, cercetători și
doctoranzi cu frecvență (care nu au contract de muncă cu universitatea);
 evaluatorii naționali și străini.
La nivelul universității, rectorul selectează, din lista celor patruzeci şi două de domenii supuse
evaluării, domeniile care au acoperire în universitate. De asemenea, rectorul va stabili coordonatorii de
domeniu, va stabili lista cercetătorilor și doctoranzilor pentru fiecare domeniu de cercetare, va
introduce și va valida pe platformă datele cerute la nivel de universitate și va valida, în final, toate
elementele ce vor intra în procesul de evaluare. Pe baza listelor cu datele de identificare ale
cercetătorilor și ale doctoranzilor și a listei cu datele de identificare ale coordonatorilor de domeniu,
stabilite de către rectori, vor fi generate conturile pentru coordonatorii de domeniu, cercetători și
doctoranzi.
Coordonatorul de domeniu este persoana desemnată de rector ca responsabilă pentru
evaluarea cercetării dintr-un anumit domeniu acoperit de respectiva universitate. El introduce informații
la Criteriile II (Mediul de cercetare științifică) și IV (Resurse financiare atrase pentru cercetarea
științifică), primește și soluționează mesajele de eroare de la SISEC și validează datele introduse de
cercetătorii din domeniul său.
Cercetătorii și doctoranzii vor înregistra în SISEC producția științifică (Criteriul I), fiecare
cercetător care are producție științifică nenulă pe un anumit descriptor urmând a introduce în SISEC, în
vederea evaluării calitative, 10% (dar nu mai puțin de un element) din producția științifică aferentă
acelui descriptor (de ex., articole, cărți ș.a.m.d.). De asemenea, cercetătorii vor înregistra în SISEC
informațiile aferente recunoașterii în comunitatea academică (Criteriul III). Cercetătorii care au dreptul
de a conduce doctorate vor introduce la Criteriul II (Mediul de cercetare științifică) informațiile aferente
descriptorului „Conducători de doctorat”; restul informațiilor specifice Criteriului II sunt introduse de
coordonatorul de domeniu.
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Evaluatorii naționali și străini vor analiza din punct de vedere calitativ elementele înregistrate pe
platforma electronică. Astfel, pentru elementele supuse analizei calitative în cadrul Criteriului I (articole,
cărți etc.), ei vor încadra în mod explicit, pe unul din cele patru paliere de calitate, fiecare din
elementele supuse evaluării calitative, în timp ce pentru Criteriile II și III se vor indica doar numărul de
elemente (de exemplu, manifestări științifice, volume editate ș.a.m.d.) aferente fiecărui palier. Conturile
evaluatorilor vor fi generate pe baza listelor cu datele de identificare ale evaluatorilor, introduse pe
platformă de către echipa proiectului.
În cadrul ENEC se utilizează următoarele patru paliere generale de calitate:
 internațional de vârf;
 internațional;
 național;
 local.
Prezentarea detaliată a palierelor de calitate pentru fiecare descriptor se găsește, pentru fiecare
panel în parte, pe pagina Web a proiectului [3].
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3. Descriptori specifici domeniului Filologie
Informațiile pentru descriptorii specifici domeniului Filologie se vor introduce în Sistemul
Informatic de Suport al Evaluării Cercetării (SISEC), în ferestrele cu același nume prezentate în Capitolul
IV al prezentului Ghid.

Criteriul I: Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică
Descriptorii sunt:
Articole
Pentru acest descriptor sunt considerate:
 articole publicate în reviste internaționale cotate ISI, ERIH A, B și C;
 articole publicate în reviste românești clasificate CNCSIS A și B+.
Cărți și capitole de carte
Pentru acest descriptor sunt considerate:
 cărți (de autor) de cercetare, sinteze, tratate, monografii, volume de eseuri;
 studiile publicate într-un volum colectiv internațional sau de tip proceedings, apărute în edituri
străine recunoscute pe plan ştiințific;
 studiile publicate într-un volum colectiv internațional sau de tip proceedings, apărute în
România, într-o editură recunoscută CNCSIS;
 studiile publicate într-un volum colectiv sau de tip proceedings, apărute într-o editură din
România, recunoscută CNCSIS;
 studiile introductive la traduceri ale unor texte sursă şi/sau din texte aparținând patrimoniului
cultural universal, la traduceri din literatura de specialitate, ediții critice de opere
fundamentale;
 ediții de documente;
 crestomații și antologii comentate.
Notă: În afara studiilor publicate în volume înregistrate la Biblioteca Națională și a studiilor
care sunt publicate în reviste ISI, recunoscute CNCSIS A și B+, ERIH, introducem, în evaluarea
cantitativă, orice alte publicații, cu mențiunea că acestea vor face obiectul analizei calitative,
neputând fi introduse în cadrul evaluării mai mult de două titluri pentru fiecare cercetător.
Traduceri
Pentru acest descriptor sunt considerate:
 traduceri ale unor opere științifice. Pot fi luate în considerare, de asemenea, traduceri de
opere literare importante și dificile (e.g., Ulysses de James Joyce), publicate în volume și
aflate în evidența Bibliotecii Naționale. Se acceptă o singură traducere pentru un cercetător,
aceasta urmând a fi supusă evaluării calitative de către membrii comisiei de experți.
Notă: Edițiile critice ale unor lucrări fundamentale se raportează tot în secțiunea de
traduceri.
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Criteriul II: Mediul de cercetare științifică
Descriptorii sunt:
Conducători de doctorat
Organizarea de manifestări științifice
Editarea de volume

Criteriul III: Recunoașterea în comunitatea academică
Descriptorii sunt:
Citări
Profesor invitat
Prelegeri (lucrări) invitate

Criteriul IV: Resurse financiare atrase pentru cercetare științifică
Descriptorii sunt:
Contracte naționale și internaționale
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4. Utilizarea Sistemului Informatic de Suport al Evaluării Cercetării de către
universități
În cadrul Sistemului Informatic de Suport al Evaluării Cercetării (SISEC) pot fi introduse
informațiile referitoare la setul maximal de descriptori definiți în Metodologia generala de evaluare [1].
În procesul de evaluare, vor fi considerați doar descriptorii specifici domeniului, așa cum au fost
prezentați în capitolul 3 din prezentul Ghid.
Informațiile incluse în SISEC sunt introduse de următorii patru „actori” din universitate, implicați
în proces:
 Rectorul universității;
 Coordonatorii de domeniu;
 Cercetătorii (definiți în sensul prezentului ghid);
 Doctoranzii cu frecvență, care nu au contract de muncă cu universitatea.
Notă: Deoarece evaluarea va fi făcută și de experți străini, toate câmpurile descriptive vor fi
completate în limba engleză.

4.1 Introducerea datelor de către Rectorul universității
Inițializarea procesului de introducere a datelor în SISEC se face de către rectorul universității,
prin încărcarea următoarelor informații:
 domenii de cercetare selectate;
 lista coordonatorilor de domeniu (nume, adresa e-mail și telefon);
 lista cercetătorilor din fiecare domeniu, cu următoarele mențiuni
 toți cercetătorii din universitate trebuie să fie incluși în prezentul exercițiu de
evaluare;
 fiecare cercetător din universitate trebuie încadrat într-un singur domeniu de
cercetare.
 lista doctoranzilor din fiecare domeniu, care nu au contract de munca cu universitatea.
De asemenea, rectorul universității va introduce datele generale privind universitatea, date care
cuprind următoarele elemente:
 Codul unic al universității
 Numele universității (fără abrevieri)
 Gradul de încredere ARACIS
 Adresa universității
 Date de contact
 Misiunea universității
 Informații generale
11














Rector
Prorectori
Cancelar
Data înființării
Document de înființare a universității (copie electronică)
Date de înregistrare fiscală
Facultăți
Departamente
Consiliul științific
Patrimoniu
Strategia pentru cercetare
Departament pentru managementul cercetării.

Informațiile introduse de către rector în SISEC vor fi transmise către UEFISCDI, în termen 15 zile
de la data începerii exercițiului de evaluare, și pe suport hârtie, cu semnătura și parafa rectorului.
În prima fază de inițializare a aplicației, datele specifice Rectorului au fost introduse în SISEC de
către administratorul platformei pe baza informațiilor comunicate de universități. În etapa imediat
următoare, vor fi create în SISEC funcționalități prin care aceste date vor putea fi introduse direct de
către Rectorii universităților.
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4.2 Introducerea datelor de către Coordonatorii de domeniu din universitate
Coordonatorul de domeniu introduce informațiile referitoare la Criteriile II (Mediul de cercetare
științifică) și IV (Resurse financiare atrase pentru cercetarea științifică), detaliate în capitolul 3 din
prezentul Ghid.
Criteriul II – Mediul de cercetare științifică
Descriptor: Mecanisme pentru atragerea tinerilor cercetători
1

În figura de mai jos, este prezentată fereastra din SISEC corespunzătoare acestui descriptor :

1

Captura ecranelor a fost făcută în faza de dezvoltare a SISEC.
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Descriptor: Accesul la literatura de specialitate

În figura de mai jos, este prezentată fereastra din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

14

Descriptor: Infrastructura specifică cercetării științifice
În figura de mai jos, este prezentată fereastra din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

Descriptor: Organizarea de manifestări științifice
În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

15

16

Descriptor: Editarea de traduceri
În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

17

Descriptor: Editarea de volume
În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

18

Criteriul IV – Resurse financiare atrase pentru cercetarea științifică
Descriptor: Contracte naționale și internaționale

În figura de mai jos, este prezentată fereastra din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

19

4.3 Introducerea datelor de către Cercetători
Cercetătorii vor înregistra în SISEC producția științifică (Criteriul I), informațiile aferente
recunoașterii în comunitatea academică (Criteriul III), iar cei care au dreptul de a conduce doctorate vor
introduce la Criteriul II (Mediul de cercetare științifică) informațiile aferente descriptorului „Conducători
de doctorat” (vezi capitolul 3).
Criteriul I – Producția științifică
Descriptor: Articole

În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:
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Descriptor: Brevete

În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

22

Descriptor: Cărți

În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

23

Descriptor: Capitole de carte

În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

24

Descriptor: Traduceri

În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

25

Descriptor: Capitol de traducere
În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

26

Descriptor: Produse cu impact socioeconomic
În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

27

Descriptor: Realizări supuse dreptului de autor
În figurile de mai jos, sunt prezentate ferestrele din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:

28

Criteriul II – Mediul de cercetare științifică
Descriptor: Conducător de doctorat

În figura de mai jos, este prezentată fereastra din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:
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Criteriul III – Recunoașterea în comunitatea academică
Descriptori: Citări, Profesor invitat, Prelegeri (lucrări) invitate, Membru al unei academii
În figura de mai jos, este prezentată fereastra din SISEC corespunzătoare acestui descriptor:
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5. Glosar de termeni utilizați în ENEC
În această secțiune sunt precizate semnificațiile principalilor termeni folosiți pentru aplicarea
prezentului ghid.
Articol publicat: document publicat de autor/autori. În acest caz, se iau în considerare articolele
publicate în reviste indexate ISI sau în baze de date internaționale de prestigiu.
Brevet de invenție: titlu de protecție care conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a
obiectului invenției, precum și dreptul de a interzice terților (persoane fizice şi juridice) să exploateze
obiectul invenției.
Capacitatea universității de a susține programe postdoctorale: existența resurselor umane și
financiare la nivel de universitate, precum și a unui program post-doctoral.
Carte științifică de autor: carte scrisă pe baza activității științifice proprii. Se exclud lucrările
didactice.
Cercetare: activitate creatoare care aduce o contribuție la cunoaștere, înțelegere și inovare, cu
relevanță socio-economică.
Cercetător: este persoana implicată în conceperea sau crearea de noi cunoștințe, produse, procese,
metode și sisteme, precum și în managementul acestora. Definiția se referă la orice persoană angajată
profesional în activitatea de cercetare-dezvoltare, în orice stagiu al carierei sale, indiferent de clasificare.
Aceasta include orice tip de cercetare: de bază, strategică, aplicată, dezvoltare experimentală și transfer
de cunoștințe, inovare și consiliere, supraveghere și capacități de instruire, managementul cunoștințelor
și al drepturilor de proprietate intelectuală, exploatarea rezultatelor cercetării sau publicare științifică.
Cercetătorul supus evaluării ENEC este persoana angajată cu funcția de bază (cu contract individual
de muncă) în universitate, la 31 decembrie 2010.
Conducător de doctorat: poate fi un academician, membru corespondent al Academiei, profesor
universitar și cercetător științific gr. I care a obținut dreptul legal de a îndruma doctoranzi.
Coordonator de domeniu ENEC este persoana angajată cu funcția de bază (cu contract individual de
muncă) în universitate, la 31 decembrie 2010 și care este desemnată de rector ca responsabilă pentru
evaluarea cercetării dintr-un anumit domeniu acoperit de respectiva universitate.
Criterii de evaluare: principii pe baza cărora se face clasificarea universităților din România în ceea
ce privește activitatea de cercetare. În cadrul actualei metodologii, sunt considerate patru criterii pentru
evaluarea cercetării din universități.
Domeniu de evaluare: este unul din cele patruzeci și două de domenii de cercetare descrise în acest
ghid
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Exercițiul Național de Evaluare a Cercetării (ENEC sau „exercițiu”): instrument de măsurare a
calității cercetării din universitățile din România, precum și de identificare a universităților cu potențial
de a deveni universități de excelență.
Factor de calitate: factor stabilit de către experții evaluatori pe baza analizei calitative a
documentelor din dosarul de evaluare.
Factor de impact: numărul mediu de citări dintr-un an ale articolelor publicate de cercetător în cei
doi ani precedenți.
Indicator de evaluare: forma cuantificată numeric a unui descriptor.
Inovare: activitate orientată către generarea, asimilarea și valorificarea rezultatelor cercetăriidezvoltării în sfera economică și socială.
Lucrări invitate la conferințe internaționale de prestigiu: lucrări prezentate la conferințe
internaționale și publicate în documentele conferințelor respective.
Mecanisme proprii de atragere a tinerilor cercetători: existența unor instrumente proprii la nivel de
universitate (exemplu: programe de cercetare) și facilități financiare dedicate tinerilor cercetători.
Metodologie de evaluare a cercetării: ansamblu de procedee (informații și proceduri integrate)
folosite în realizarea evaluării activității de cercetare pe domenii științifice, din universitățile din
România.
Produse și servicii inovative: produse/servicii cu impact economic demonstrabil prin efectele pe
care le produce aplicarea lor.
Profesor invitat la universități de prestigiu: profesor invitat la o universitate de prestigiu pentru un
stagiu de lungă durată.
Realizări supuse legii dreptului de autor și a drepturilor conexe: realizări referitoare la creație,
definită ca proces al cercetării și inovării din domeniile: arhitectură și arte.
Rezultatele cercetării: contribuția la cunoaștere, înțelegere și inovare, cu relevanță socioeconomică.
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