„Centrul de Cercetare în domeniul Ştiinţelor Horticole, Biologie şi Chimie Aplicată
„SHBCA” Sapientia" SAPIENTIA
Punctaj obtinut pe perioada 2013-2015
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Criterii primare de performanta
Lucrari stiintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI
Numar de lucrari stiintifice 30
Punctaj cumulat ISI1
5
Numar de citari în reviste de specialitate cotate ISI2 5
(Lista lucrarilor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa. 1.1)
Brevete de invenție3
Numar de brevete 30
Numar de citari de brevete în sistemul ISI
5
(Lista brevetelor si citarilor, grupate pe ani, se ataseaza ca anexa nr. 1.2)
Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe
brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice
si servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de
beneficiar
(Se indica rocedure n si firma care utilizeaza produsul, serviciul si
tehnologia).
Numar de produse, tehnologii, studii, servicii
20
(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani, se ataseaza ca
anexa 1.3)
Cărţi (capitole de cărţi) ştiinţifice la edituri internaţionale 3 pe 50 pag.
Total punctaj cap. 1
Criterii secundare de performanță
Lucrari stiintifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate4 fara
cotatie ISI
Numar de lucrari
6
Numar de citari
1
(Lista lucrărilor şi citărilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa 2.1)
Lucrari stiintifice prezentate la conferinte rocedure nal cu comitet de
program
Numar de comunicari prezentate 6
(Lista comunicarilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa 2.2)
Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri,
normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi
sau perfectionate, realizate în cadrul programelor nationale sau
comandate de beneficiar
Numar de modele, normative, proceduri etc. 5
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataseaza ca anexa 2.3)
Lucrari stiintifice (tehnice) publicate în alte reviste stiintifice
Numar de lucrari
2
(Lista lucrarilor grupate pe ani se ataseaza ca anexa 2.4)
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Punctajul ISI se obtine prin însumarea factorilor de impact ai publicatiilor respective. Factorii de impact pot fi
accesati la www.cimec.org.ar.
2
Sunt excluse autocitarile.
3
Se specifica daca brevetul este national/international (USPTO, EPO, JPO) si numarul brevetului.
4
În cazul revistelor românesti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro) şi
revistele incluse în BDI (Baze dedate internaţionale).
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Cărţi (capitole de cărţi) ştiinţifice sau traduceri de specialitate (pt. domeniul
traducere-interpretare) 1 pe 50 pag.
Editare cărți
1
Total punctaj cap. 2
Prestigiul professional
Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redactie ale
unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internationale) sau în
colective editoriale ale unor edituri internationale recunoscute
Numar de prezente în perioada pentru care se face evaluarea: 20
(Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii anexa 3.1)
Membri în colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (din
categoria B în clasificarea CNCSIS sau inclus în BDI)
Numar de prezente în perioada pentru care se face evaluarea: 10
(Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii anexa 3.2)
Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie
Numar de premii: 20
(Nr. crt. Nume Premiul Anul anexa 3.3)
Premii nationale ale Academiei Române
Numar de premii: 20
( Nr. crt. Nume Premiul Anul anexa 3.3)
Conducatori de doctorat, membri ai unitatii de cercetare
Numar de conducatori de doctorat:
10
( Nr. crt. Nume anexa 3.5)
Numar de doctori în stiinta, membri ai unitatii de cercetare
Numar de doctori în stiinta:
10
( Nr. crt. Nume anexa 3.6)
Total punctaj cap. 3
TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT

(cap. 1 + cap. 2 + cap. 3)

Creaţia ştiinţtifică:
Film la festival internaţional — criteriu primar
Film la festival naţional — criteriu secundar
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