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PROCEDURA DE EVALUARE
A REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
DESFĂŞURATĂ DE CADRELE DIDACTICE
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este de a prezenta modalităţile de monitorizare şi analiză a
activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice din Universitatea “Athenaeum”
din Bucureşti.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se va aplica în cadrul Universităţii “Athenaeum” din Bucureşti tuturor cadrelor
didactice care desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţilor, departamentelor
şi centrului de cercetare din Universitate.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr. 929 din 21 octombrie 2014, publicată în MO 785 din 28
octombrie 2014.
Planul Naţional de CDI pentru perioada 2014-2020, numit şi PN-III sau PN3;
Hotărârea nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi
inovare pentru perioada 2015-2020;
Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, cu Axa prioritară 1 Cercetare,
dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și
dezvoltării afacerilor
Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării
activităţii de cercetare-dezvoltare;
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, actualizată mai 2015;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de
performanţă;
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă elaborată de ARACIS;
Ordin nr. 4204/2013 din 15/07/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobareastandardelor minimale necesare
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şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, Publicat in MOF nr. 440 -18/07/2013
Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe;
Carta Universităţii “Athenaeum” din Bucureşti;
Manualul calităţii al Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti.
4. DEFINIŢII, TERMENI ŞI ABREVIERI
În prezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri:
CCSU - Centrul de Cercetare Științifică al Universității „Athenaeum”
CEAC - Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
37T
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5. DESCRIERE
5.1. Generalităţi
 Activitatea de cercetare ştiinţifică este obligaţia fiecărui cadru didactic din cadrul
Universităţii “Athenaeum”.
 Responsabilitatea din punct de vedere ştiinţific, moral, social şi politic în ceea ce
priveşte cercetările realizate este a fiecărui cadru didactic faţă de instituţia în care îşi
desfăşoară activitatea ştiinţifică.
 Actul de cercetare, utilitatea şi valabilitatea rezultatelor obţinute de cercetătorii
ştiinţifici trebuie să constituie ca un beneficiu adus societăţii.
 Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în mod organizat, astfel:
 individual, în cadrul departamentului/facultăţii/centrului de cercetare al
Universităţii pe baza Planului de cercetare anual aprobat de Consiliul Facultăţii şi
Senatul Universităţii;
 individual sau în colective de cercetare din cadrul Universităţii sau a altor instituţii
pe bază de parteneriate sau contract de cercetare.
 Ca rezultate ale cercetării ştiinţifice sunt considerate: articolele, comunicările
ştiinţifice, studiile, recenziile de articole sau cărţi, cărţile, tratatele, capitolele din cărţi
sau volume ale conferinţelor, manualele, ghidurile de studii, proiectele şi altele
asemenea expresii ale activităţii ştiinţifice.
 Universitatea “Athenaeum” din Bucureşti a adoptat şi adaptă metodelele, tehnicile şi
instrumentele de cuantificare valorică şi calitativă a rezultatelor cercetării ştiinţifice,
emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării,
ARACIS şi UEFISCDI.
 Instrumente de monitorizare şi evaluare a cercetării ştiinţifice la nivelul Universităţii
sunt următoarele:
- Raportarea lunară a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice
- Fişa de autoevaluare a cadrelor didactice;
- Tabelele tip ARACIS, cu rezultatele individuale ale cercetării ştiinţifice;
- Registru Unic de Proiecte/Contracte
5.2. Asigurarea calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice
15T

15T
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 Calitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice este asigurată prin: limbaj academic,
originalitate, un grad ridicat de originalitate, indicarea lucrărilor anterioare publicate
în domeniu şi dreptul de autor.
 În funcţie de forma de prezentare a rezultatelor cercetării ştiinţifice, acestea respectă
cerinţele de redactare sau prezentare şi nivelul ştiinţific cerut în fiecare domeniu de
cercetare.
 Rezultatele cercetării ştiinţifice respectă normele de etică cuprinse în Codul de etică
privind cercetarea ştiinţifică al Universităţii, precum şi cele internaţionale din
domeniul cercetării.
 Responsabilitatea pentru asigurarea calităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice este
integral şi în exclusivitate a autorilor.
5.3. Evaluarea şi avizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
 Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt evaluate şi avizate în următoarele situaţii:
a) de către Departamentul facultăţii cu ocazia:
 evaluării anuale a cercetării ştiinţifice a cadrului didactic;
 raportării anuale a cercetării ştiinţifice pe facultate;
 editării unui manual, ghid de studii etc. ca suport de curs/studiu pentru
studenţi/masteranzi, dacă nu au fost recenzate de specialişti în domeniul
respectiv.
b) de către Centrul de Cercetare Științifică al Universității „Athenaeum” sau
Comisia pentru cercetare ştiinţifică , după caz la nivelul Universităţii, cu ocazia:
 depunerii dosarului pentru concurs pe post didactic sau obţinerea unui titlu
didactic superior;
 înregistrării unor contracte realizate cu alte instituţii în mod individual, dacă
acestea sunt cuprinse în lista activităţii ştiinţifice a cadrului didactic;
 editării unui tratat, a unei cărţi sau altor publicaţii similare, dacă nu au fost
recenzate de specialişti în domeniul respectiv.
 înregistrării brevetelor de invenţii şi inovaţii.
 Rezultatele cercetării ştiinţifice individuale, realizate în afara cadrului universitar
(care nu sunt realizate sub sigla Universităţii sub nici un mod) şi care nu sunt
prezentate de cadrul didactic în evaluările anuale sau de promovare în cadrul
Universităţii nu sunt supuse avizării.
37T
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6. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PROCEDURA
a) Senatul Universităţii, care aprobă:
 procedura;
 reviziile procedurii.
b) Rectorul universităţii care impune aplicarea procedurii.
c) Centrul de Cercetare Științifică al Universității „Athenaeum”care:
 elaborează/modifică/propune instrumentele de aplicare a procedurii;
 monitorizează aplicarea procedurii.
d) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii - avizează implementarea/
modificarea / retragerea procedurii.
37T

37T
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e) Decanii, directorii de departamente, personalul didactic sunt cei care aplică
procedura.
7. AVIZĂRI, MODIFICĂRI ALE PROCEDURII
 Procedura se avizează de către Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi se aprobă
de Senatul Universităţii “Athemaeum”. Experienţa membrilor CEAC pot fi formulate
propuneri de îmbunătăţire a procedurii.
 Orice structură organizaţională din cadrul universităţii poate propune modificări ale
procedurii. Propunerea modificata se înaintează CEAC.
 Modificările din toate capitol, exceptd capitolul 5, conduc la revizia ediţiei curente. Cele
din capitolul 5 conduc la elaborarea unei noi ediţii.
 Orice ediţie sau revizie este avizată de CEAC şi se aprobă de Senatul Universităţii
“Athenaeum”.
8. ANEXE
Anexa - Raportarea lunară a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice

Anexa
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UNIVERSITATEA „ATHENAEUM” BUCUREŞTI
RAPORTAREA LUNARĂ A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Domnul/Doamna __________________________________________
Funcţia didactică ___________________________________________
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE / ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Luna _______________An
Predarea raportării: 30 ale lunii respective, letric şi electronic, la decanate.

Activităţi efectuate în cursul lunii respective,
Conţinutul anexei la contractul individual
de muncă

precum: documentare, culegere informaţii, prelucrare,
sistematizare, redactare etc., publicare, predare
efectiv la editură, apariţie carte/revistă, pregătire
pentru participare la conferinţe, sesiuni ştiinţifice,
simpozioane etc.

1. Articole în reviste recunoscute CNCS,
B / BDI (CNCS)
...............................................................................
Data de finalizare
2. Articol ISI Web of Knowledge
..............................................................................
Data de finalizare …………….............................
3. Material didactic, manuale, suport de curs
şi aplicaţii, inclusiv electronic, caiet de
seminar/Aplicații practice publicat în edituri
recunoscute
...............................................................................
Data de finalizare:
4. Susţinerea de comunicări ştiinţifice la
sesiuni naţionale/internaţionale publicatevolum al conferinţei cu ISBN/ISSN , B(CNCS)
…………………………………….......................
Data de finalizare
5. Cărţi/ Capitole/Tratate/monografii/lucrari
de specialitate în edituri recunoscute CNCS
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etc.
...............................................................................
Data de finalizare
6. Alte activităţi: Premii, Membru în colegii de
redacţie, editori reviste, organizări conferinţe /
manifestări ştiinţifice şi participări în contracte de
cercetare
ştiinţifică
în
„Universitatea
Athenaeum” sau ca membru în contracte ale altor
instituţii
..............................................................................
7. Proiecte
câştigate
prin
competiţie
naţională/internaţională/ Granturi.
..............................................................................
8. Alte activităţi: Membru în colegii de redacţie,
editori reviste, organizări conferinţe/manifestări
ştiinţifice şi participări în contracte de cercetare
ştiinţifică în „Universitatea Athenaeum” sau ca
membru în contracte ale altor instituţii
.............................................................................

Data:_____________________

Semnătura cadrului didactic,

Termene:
a) Depunerea de către fiecare cadru didactic - până la 30 ale fiecărei luni, la decanat;
b) Transmiterea fişelor avizate către Rector - până la 1 ale fiecărei luni.
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