ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
SENATUL UNIVERSITAR
Nr. A-2191 din 24.06.2014

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr. ____

METODOLOGIE
de evaluare a Centrelor de cercetare în
Academia Navală "Mircea cel Bătrân"
1. LEGISLAŢIE
Prezenta metodologie este elaborată pe baza următoarelor prevederi:
- Hotărârea de Guvern nr. 551 / 06.06.2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor,
precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de
cercetare – dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea –
dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare – dezvoltare
de interes local;
- Regulamentul privind SMC la Academia Navală "Mircea cel Bătrân";
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de cercetare ştiinţifică la Academia
Navală "Mircea cel Bătrân";
- Metodologia de înfiinţare şi evaluare periodică a Centrelor de cercetare în Academia Navală
"Mircea cel Bătrân";
- *** www.cncs-uefiscdi.ro
2. INTRODUCERE
Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare din Academia Navală "Mircea cel
Bătrân" este un instrument de măsurare şi de stimulare a calităţii cercetării din aceste centre.
Metodologia intenţionează să asigure evaluarea, la standarde internaţionale, a calităţii
cercetării în centrele specifice ale Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" precum şi creşterea
capacităţii de publicare ştiinţifică la nivel instituţional şi individual.
Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare din Academia Navală "Mircea cel Bătrân"
foloseşte trei criterii, şi anume :
I. Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică;
II. Mediul de cercetare ştiinţifică;
III. Recunoaşterea în comunitatea academică.
Prezenta metodologie evaluează atât cercetătorii din centre cât şi mediul în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea (resurse materiale, activităţi de diseminare a rezultatelor).
Astfel, din cele trei criterii folosite, două criterii vizează dimensiunea individuală (I şi III) în
timp ce al treilea criteriu (II) este mixt, evaluând atât dimensiunea individuală cât şi pe cea
instituţională.
Prin membrii centrelor de cercetare, în sensul prezentei metodologii, înţelegem
cadrele didactice şi de cercetare angajate în Academia Navală "Mircea cel Bătrân" cu contract
de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată în perioada evaluată precum şi
doctoranzii cu/fără frecvenţă. Membrii asociaţi angajaţi în alte unităţi de cercetare
(universităţi, institute de cercetare) şi care în perioada evaluată nu au avut contract de muncă
pe perioadă determinată cu Academia Navală "Mircea cel Bătrân" nu sunt luaţi în
considerare la evaluare.
Metodologia de evaluare a centrelor de cercetare a fost aprobată în şedinţa de Senat a
Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din data de 24 iunie 2014. Prima rundă de evaluare se
va desfăşura în perioada 25 iunie – 23 iulie 2014. Pe baza rezultatelor acestei runde-pilot,

prorectorul de resort şi Comisia pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare a Senatului
Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" vor decide oportunitatea formulării unor propuneri de
recalibrare a punctajelor aferente criteriilor de evaluare. Aceste eventuale propuneri vor fi
validate de Consiliul de Administraţie şi vor fi supuse aprobării Senatului Academiei Navale
"Mircea cel Bătrân".
3. EVALUAREA CERCETĂRII
3.1 Principii generale pentru evaluarea cercetării
Metodologia are la bază un proces de evaluare colegială (peer-review). Ponderile celor trei
criterii folosite la evaluare sunt:
I. Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică – 50 %
II. Mediul de cercetare ştiinţifică –30 %
III. Recunoaşterea în comunitatea academică – 20 %
Evaluarea dosarelor aferente unui anumit centru de cercetare se face după cum urmează:
Dosarele centrelor se evaluează pe fiecare criteriu în parte. Fiecărui criteriu îi este alocat un
număr maxim de puncte (50 de puncte pentru Criteriul I, 30 puncte pentru Criteriul II şi 20
puncte pentru Criteriul III). Punctajul maxim pe un anumit criteriu va fi acordat dosarului
care a obţinut cel mai mare rezultat conform metodologiei de evaluare. Celelalte dosare
primesc un punctaj proporţional cu rezultatul obţinut. Punctajul total al unui dosar se
calculează însumând punctajele obţinute la cele trei criterii:
P = PI + PII + PIII
unde
PI - punctajul obţinut la criteriul I
PII - punctajul obţinut la criteriul II
PIII - punctajul obţinut la criteriul III.
Pe baza prezentei metodologii, într-un interval de trei luni de la aprobarea acesteia în Senatul
Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", fiecare centru de cercetare va întocmi un raport de
auto-evaluare ce va cuprinde cuantificarea punctajului obţinut la fiecare criteriu şi
documentele doveditoare aferente acestor punctaje. Consiliul Cercetării din Academia Navală
"Mircea cel Bătrân" va verifica rapoartele de auto-evaluare (punctajele şi dovezile ce au stat
la baza stabilirii acestora), vor stabili punctajul final pentru fiecare centru de cercetare din
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" şi vor face ierarhizarea acestora. Aceste rezultate vor
fi validate de către prorectorul de resort şi Comisia pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi
inovare şi vor fi supuse aprobării Senatului Academiei Navale "Mircea cel Bătrân".
Centrele de cercetare din Academia Navală "Mircea cel Bătrân" vor fi clasificate în trei
categorii, astfel:
‐ Centre de cercetare Categoria A dacă 75 < P ≤ 100;
‐ Centre de cercetare Categoria B dacă 50 < P ≤ 75;
‐ Centre de cercetare Categoria C dacă P ≤ 50.
3.2 Criteriul I (50%): Rezultate obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică
Rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică au ponderea principală (50%) şi sunt evaluate cu
patru indicatori, dupa cum urmează:
1. Articole ştiinţifice;
2. Brevete de invenţie;
3. Granturi/proiecte caştigate prin competiţie;
4. Proiecte de cercetare/consultanţă.

3.2.1. Articole ştiinţifice
Publicaţiile ştiinţifice considerate pentru evaluarea cercetării în domeniul centrului de
cercetare sunt clasificate în vederea evidenţierii nivelului de vizibilitate la nivel internaţional
după cum urmează:
 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings;
 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date
internaţionale (BDI);
Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste
şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate
ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional: Scopus, IEEE Xplore, Science
Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering
Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC.
Punctajul obţinut la 3.2.1. se calculează astfel :

unde :
- i - enumeră articolele în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI
proceedings
- j - enumeră articolele în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze
de date internaţionale (BDI)
- ni – numărul de autori ai articolului i
- nj – numărul de autori ai articolului j.
3.2.2. Brevete de invenţie
Acest criteriu măsoară rezultatele obţinute în transferul cunoştinţelor acumulate prin cercetări
fundamentale şi aplicative spre aplicaţii practice inginereşti, cu impact economic şi social.
Brevetele de invenţie sunt clasificate după cum urmează:
 Brevete de invenţie cotate ISI, BISI
 Brevete de invenţie internaţionale, necotate ISI, Bint
 Brevete de invenţie naţionale, Bnat
Punctajul obţinut la 3.2.2. se calculează astfel :

unde :
- i - enumeră brevetele de invenţie cotate ISI
- j - enumeră brevetele de invenţie internaţionale, necotate ISI
- k - enumeră brevetele de invenţie naţionale
- ni – numărul de autori ai brevetului de invenţie cotat ISI, i
- nj – numărul de autori ai brevetului de invenţie internaţional, necotat ISI, j
- nk – numărul de autori ai brevetului de invenţie naţional, k
- BISI,i = 5,0
- Bint,j = 3,5
- Bnat,k = 2,5.
3.2.3. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie
Se consideră numărul şi valoarea granturilor/proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare
(CDI) interne şi externe obţinute prin competiţii lansate de organisme şi agenţii
guvernamentale şi încasate în perioada evaluată. Granturile/proiectele se clasifică astfel:

 Granturi/Proiecte internaţionale
 Granturi/Proiecte naţionale.
Pentru cuantificarea valorică a granturilor/proiectelor de cercetare trebuie evitată
suprapunerea cu fondurile atrase prin contracte cu mediul economic (indicatorul 3.2.4) de
către centrul de cercetare. Punctajul obţinut la 3.2.3. se calculează astfel :

unde ni este numărul de ani de desfăşurare a grantului/proiectului de cercetare internaţional i
şi nj reprezintă numărul de ani de desfăşurare a grantului/proiectului de cercetare naţional j.
Notă: Se va utiliza paritatea - moneda în care a fost încheiat contractul de finanţare/Euro din momentul raportării.
3.2.4. Proiecte de cercetare/consultanţă
Această evaluare se face pe baza numărului şi valorii contractelor de cercetare/consultanţă cu
mediul economic, raportate de un centru de cercetare şi încasate în perioada evaluată.
Punctajul obţinut la 3.2.4 se calculează astfel :
unde nk este numărul total al contractelor de cercetare/consultanţă (în valoare de minim
10000 Euro echivalenţi) cu mediul economic raportate de un centru de cercetare şi încasate în
perioada evaluată. În valoarea totală a proiectelor de cercetare/consultanţă se vor include
toate proiectele de cercetare/consultanţă (inclusiv contractele de servicii educaţionale şi
prestări servicii) indiferent de valoarea lor (dar nu se vor include în nk).
Valorea punctajului aferent criteriului I este:

3.3 Criteriul II (30%): Mediul de cercetare ştiinţifică
Mediul de cercetare ştiinţifică dezvoltat într-un centru de cercetare este evaluat cu următorii
descriptori:
1. Conducători de doctorat
2. Atragerea tinerilor cercetători
3. Program de investiţii în laboratoare, concretizat în infrastructura pentru cercetare ştiinţifică
4. Organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale.
3.3.1. Conducători de doctorat
Se acorda câte un punct pentru fiecare doctorand ce a obţinut titlul de doctor în perioada
evaluată şi care a fost coordonat de un conducător de doctorat ce activează în centru.
Punctajul obţinut la 3.3.1 se determină după cum urmează :

unde :
- di – reprezintă numărul de doctoranzi ce au obţinut titlul de doctor în perioada evaluată şi
care au fost coordonaţi de conducătorul de doctorat i ce activează în centru.
3.3.2. Atragerea tinerilor cercetători
Se acordă puncte pentru fiecare tânăr cercetător (≤35 ani împliniţi la momentul evaluării) ce
activează în centrul de cercetare, fiind angajat al ANMB cu contract de muncă. Punctajul
obţinut la 3.3.2 se determină după cum urmează :

unde :
- i - enumeră tinerii cercetători
- Ti =0,5 pentru tânăr cercetător doctorand ce activează în centrul de cercetare
- Ti =1,0 pentru tânăr cercetător ce a obţinut titlul de doctor în ţară şi care activează în centrul
de cercetare
- Ti =2,0 pentru tânăr cercetător ce a obţinut titlul de doctor în străinătate şi care activează în
centrul de cercetare.
3.3.3. Program de investiţii în laboratoare, concretizat în infrastructura pentru cercetare
ştiinţifică
Acest criteriu se evaluează cantitativ prin valoarea investiţiilor efectuate din fonduri
prevăzute în cadrul contractelor de cercetare/consultanţă în centrul de cercetare pentru
perioada evaluată. Punctajul obţinut la 3.3.3 se determină după cum urmează :
I = valoarea investiţiilor în echipamente de cercetare (EURO)/10000 EURO
Notă: se va utiliza cursul info-euro din momentul raportării.
3.3.4. Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale
Se ia în considerare numărul manifestărilor ştiinţifice internaţionale desfăşurate în perioada
evaluată, conferinţe ale căror volume (proceedings, incluzând atât lucrări publicate pe format
hârtie cât şi pe CD) îndeplinesc următoarele condiţii pentru vizibilitate internaţională:
‐ prezentarea lucrărilor şi limba în care sunt publicate articolele să fie de circulaţie
internaţională (engleză, franceză, spaniolă, germană, rusă);
‐ conferinţa trebuie să aibă comitet internaţional de program;
‐ lucrările să fie evaluate în sistem peer-review, rata de respingere să fie peste 25%;
‐ volumul de lucrări (în format tipărit sau electronic) să aibă cod ISBN sau ISSN;
‐ conferinţa să poată fi accesată pe web (organizator, comitet de program, cuprins volum de
lucrări, acces la rezumate);
‐ minimum 50% din articole să aibă autori din străinătate;
‐ minimum 50 de articole publicate în volum.
Punctajul obţinut se determină după cum urmează :
M=5xn,
unde n este numărul manifestărilor ştiinţifice internaţionale desfăşurate în perioada evaluată
şi care îndeplinesc condiţiile de vizibilitate internaţională specificate anterior.
Se ia în considerare numărul manifestărilor ştiinţifice naţionale desfăşurate în perioada
evaluată, conferinţe ale căror volume (proceedings, incluzând atât lucrări publicate pe format
hârtie cât şi pe CD) îndeplinesc următoarele condiţii pentru vizibilitate naţională:
‐ lucrările să fie evaluate în sistem peer-review, rata de respingere să fie peste 15%;
‐ volumul de lucrări (în format tipărit sau electronic) să aibă cod ISBN sau ISSN;
‐ conferinţa să poată fi accesată pe web (organizator, comitet de program, cuprins volum de
lucrări, acces la rezumate);
‐ minimum 20 de articole publicate în volum.
Punctajul obţinut se determină după cum urmează :
N=2xn,
unde n este numărul manifestărilor ştiinţifice naţionale desfăşurate în perioada evaluată şi
care îndeplinesc condiţiile de vizibilitate naţională specificate anterior.
Valorea punctajului aferent criteriului II este:

3.4 Criteriul III (20%): Recunoaşterea în comunitatea academică
Recunoaşterea în comunitatea academică a prestigiului profesional al cercetătorilor care
activează în centrele de cercetare supuse evaluării este apreciată cu următorii descriptori:
‐ Citări în reviste ISI şi BDI şi în volumele conferinţelor ISI şi BDI
‐ Membri ai Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Tehnice, asociaţiilor profesionale
internaţionale în domeniu, colectivelor de redacţie, comitetelor ştiinţifice internaţionale şi/sau
recenzori ale revistelor/conferinţelor ISI sau BDI.
3.4.1. Citări în reviste ISI şi BDI şi în volumele conferinţelor ISI şi BDI
Se consideră numărul citărilor în reviste ISI şi BDI şi în volumele conferinţelor ISI şi BDI
acumulate pe toată perioada evaluată. Punctajul obţinut la 3.4.1 se determină după cum
urmează :

unde :
- Ni – numărul de citări ale articolului i în revistele şi volumele conferinţelor ISI
- ni – numărul de autori ai articolului i citat în revistele şi volumele conferinţelor ISI
- Nj – numărul de citări ale articolului j în revistele şi volumele conferinţelor BDI
- nj – numărul de autori ai articolului j citat în revistele şi volumele conferinţelor BDI.
3.4.2. Membri ai Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Tehnice, asociaţiilor profesionale
internaţionale în domeniu, colectivelor de redacţie, comitetelor ştiinţifice internaţionale
şi/sau recenzori ale revistelor/conferinţelor ISI sau BDI
Se acordă 10 puncte pentru fiecare cercetător membru al Academiei Române, 3 puncte pentru
fiecare cercetător membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice şi 2 puncte pentru fiecare
cercetător membru al unei asociaţii profesionale internaţionale în domeniu, colectivelor de
redacţie, comitetelor ştiinţifice internaţionale şi/sau recenzori ale revistelor/conferinţelor ISI
sau BDI. Punctajul obţinut la 3.4.2. se determină după cum urmează:
MA = 10 ∙ n + 3∙m + 2 ∙ p
unde:
- n este numărul membrilor Academiei Române
- m este numărul membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice
- p este numărul membrilor asociaţiilor profesionale internaţionale în domeniu, colectivelor
de redacţie şi/sau revieweri ale revistelor/conferinţelor ISI sau BDI, comitetelor ştiinţifice
internaţionale.
3.4.3. Premii
Se acordă puncte pentru premii acordate membrilor centrelor de cercetare în perioada
evaluată. Numărul de puncte ce se acordă pentru fiecare premiu este după cum urmează:
- premii ale Academiei Române – 3 puncte
- premii ale academiilor de ramură şi CNCS – 1,5 puncte
- premii internaţionale în domeniu – 1 punct
- premii naţionale în domeniu – 0,5 puncte.
Punctajul obţinut la 3.4.3. se determină după cum urmează:
PR = 3 ∙ n +1,5 ∙ m +1 ∙ p + 0,5 ∙ q
unde:
- n – numărul de premii acordate de Academia Română membrilor centrelor de
cercetare

m - numărul de premii acordate de academiile de ramură şi CNCS membrilor
centrelor de cercetare
- p – numărul de premii internaţionale în domeniu acordate membrilor centrelor de
cercetare
- q – numărul de premii naţionale în domeniu acordate membrilor centrelor de
cercetare.
Valorea punctajului aferent criteriului III este:
PIII = CT +MA+ PR.
-

IV. DISPOZIŢII FINALE
4.1 Prezenta Metodologie de înfiinţare şi evaluare periodică a Centrelor de cercetare în
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar nr. 595
din 24.06.2014.
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