Ordinul nr.4204 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 aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 18 iulie 2013
În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,luând în considerare propunerile Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.
Articolul I Anexele la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior
şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890
bis din 27 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 3 intitulată „Comisia Fizică“ se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
2. Anexa nr. 5 intitulată „Comisia Ştiinţele Pământului“ se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
3. Anexa nr. 9 intitulată „Comisia Inginerie electrică“ se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
4. Anexa nr. 18 intitulată „Comisia Ingineria mediului“ se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
5. Anexa nr. 19 intitulată „Comisia Biologie şi biochimie“ se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
6. Anexa nr. 24 intitulată „Comisia Ştiinţe juridice“ se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
7. Anexa nr. 25 intitulată „Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative“ se înlocuieşte cu anexa nr. 7.
8. Anexa nr. 26 intitulată „Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“ se înlocuieşte cu anexa nr. 8.
9. Anexa nr. 27 intitulată „Comisia Ştiinţe economice şi administrarea

ANEXA Nr. 6
COMISIA ŞTIINŢE JURIDICE: Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
1. Definiţii, condiţii şi proceduri
– Cărţile (cursuri universitare, tratate etc.) luate în considerare sunt exclusiv cele publicate, în cel puţin 300
exemplare, la edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria
A2) sau la alte edituri din străinătate cu peer review internaţional sau la edituri din România acreditate de
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria B).

Pentru Ştiinţe juridice, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:
Nr. crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1.

ISI Web of Knowledge

http://www.webofknowledge.com/

2.

Scopus

http://www.scopus.com/

3.

EBSCO

http://www.ebscohost.com/

4.

CEEOL

http://www.ceeol.com/

5.

SpringerLink

http://www.springerlink.com/

6.

Science Direct

http://www.sciencedirect.com/

7.

West Law

http://www.westlaw.com/

8.

Francis

www.csa.com/factsheets/ francis-set-c.php

9.

Doctrinal

http://www.doctrinal.fr/

10.

Hein Online

http://www.heinonline.org/

11.

JSTOR

http://www.jstor.org/

12.

Lexis Nexis

http://www.lexisnexis.com/

13.

ProQuest

http://www.proquest.com/

14.

SSRN

http://www.ssrn.com/

15.

Persée

http://www.persee.fr/

– O publicaţie sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai
favorabilă candidatului.
– Pentru ediţiile a II-a şi următoarele ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în
tabelul de mai jos (la indicatorul I 1 sau, după caz, I 4), însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită,
completată sau adăugită.
– Pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat în
tabelul de mai jos (la indicatorii I 1-I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de
autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul
se acordă proporţional cu contribuţia respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuţie de 60/% la
elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte), iar dacă nu se poate stabili contribuţia fiecărui coautor,
punctajul menţionat în tabelul de mai jos se va împărţi la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui
curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5
puncte).

Se acordă următoarele punctaje:
Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care
se acordă punctajul

I1

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată,
îndrumare practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional
sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

10

I2

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în
reviste cotate ISI având un factor de impact f

1 + 18 x f

Pe articol/studiu

I3

Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în
reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor
juridice sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute

1

Pe articol/studiu

I4

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale
conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate la
edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

1

Pe publicaţie

I5

Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte
directe de cercetare internaţionale

4

Pe grant/contract

I6

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe
de cercetare internaţionale

2

Pe grant/contract

I7

Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte
directe de cercetare naţionale

2

Pe grant/contract

I8

Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe
de cercetare internaţionale

1

Pe grant/contract

I9

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în reviste
cotate ISI având un factor de impact (nu se iau în considerare
0,6 + 1,5 x f Pe citare
autocitările)

I 10

Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau
volume, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice (nu se iau în
considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I 11

Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste ştiinţifice cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate
în baze de date internaţionale recunoscute (nu se iau în
considerare autocitările)

0,2

Pe citare

I 12

Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii înfiinţate
prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor

1

Pe premiu

I 13

Editor al unei reviste editate în străinătate sau în ţară, care este cu
prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată ISI
sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

1

Pe revistă

I 14

Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional
sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice

2

Pe volum editat

I 15

Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice care este
cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice, indexată
ISI sau indexată de o bază de date internaţională recunoscută

0,5

I 16

Organizator de conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferinţă

I 17

Moderator la conferinţe naţionale sau internaţionale

1

Pe conferinţă

Pe carte

Pe revistă

Indicator

Denumirea indicatorului

Punctaj

Elementul pentru care
se acordă punctajul

I 18

Iniţierea unor programe de studii universitare

1

Pe program de studii

I 19

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o
universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an
la o universitate din străinătate sau obţinerea unei diplome de
doctor la o universitate din străinătate

1

Pe universitate

I 20

Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea
proiectelor unor acte normative fundamentale sau de bază

1

Pe proiect de act
normativ

I 21

Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor pentru
concursurile de admitere în profesiile juridice

0,5

Pe comisie

I 22

Preşedinte/Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor
didactice din învăţământul juridic superior

0,2

Pe comisie

I 23

Preşedinte, conducător, referent de specialitate în comisiile
pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat

0,5

Pe comisie

I 24

Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional
al Cercetării ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de
specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior

1

Pe consiliu/comisie

2. Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

C1

C2

C3

Denumirea criteriului

Numărul de cărţi

Numărul de articole/studii publicate
în reviste cotate ISI, în reviste cu
prestigiu recunoscut în domeniul
ştiinţelor juridice sau în reviste
indexate în baze de date
internaţionale recunoscute
Numărul de articole/studii publicate
în reviste cotate ISI, în reviste cu
prestigiu recunoscut în domeniul
ştiinţelor juridice sau în reviste

Standardul pentru profesor Standardul pentru conferenţiar
universitar, cercetător ştiinţific universitar, cercetător ştiinţific
gradul I
gradul II
Cel puţin 5 cărţi, din care: - cel
Cel puţin 3 cărţi, din care: - cel
puţin 2 cărţi sunt cărţi de autor
puţin o carte este carte de autor
unic sau prim-autor (restul pot fi
unic sau prim-autor (restul pot fi
realizate în colectiv); - cel puţin o
realizate în colectiv); - cel puţin o
carte de autor unic sau prim autor
carte reprezintă un curs universitar
reprezintă un curs universitar sau
sau tratat; - cel puţin 2 cărţi sunt
tratat; - cel puţin 3 cărţi sunt
realizate după obţinerea titlului de
realizate după obţinerea titlului
doctor.
de doctor.

> = 20

> = 12

> = 12

>=6

Criteriul

C4
C5
C6
C7
C8

Standardul pentru profesor Standardul pentru conferenţiar
universitar, cercetător ştiinţific universitar, cercetător ştiinţific
gradul I
gradul II

Denumirea criteriului
indexate în baze de date
internaţionale recunoscute,
publicate după obţinerea titlului de
doctor
Suma punctajului pentru indicatorii
I 1-I 8
Suma punctajului pentru indicatorii
I 9-I 11
Suma punctajului pentru indicatorii
I I 12-I 24
Punctajul total (suma punctajului
pentru indicatorii I 1-I 24)
Punctajul total (suma punctajului
pentru indicatorii I 1-I 24), realizat
după obţinerea titlului de doctor

> = 56

> = 38

>=5

>=3

>=5

>=3

> = 100

> = 60

> = 50

> = 30

Preşedinte comisie,
prof. dr. univ. Gabriel Boroi

