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ANEXA 3 la 

Regulamentul privind organizarea și coordonarea activității de cercetare științifică 

 

 

 

REGULAMENT / PROCEDURĂ 

de înființare / evaluare periodică a centrelor de cercetare 
 

 

Art. 1. Preambul 

 

(1) În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și coordonarea activității de 

cercetare științifică, la nivelul Universității din Craiova pot funcționa centre de 

cercetare științifică, care pot cuprinde unul sau mai multe laboratoare, din același 

domeniu de cercetare sau din domenii diferite. Centrul de cercetare are obligatoriu un 

statut propriu care va preciza structura organizatorică și regulamentul de funcționare a 

centrului. 

(2)  Pot fi asimilate cu centrele de cercetare și alte structuri precizate la Art. 5 al 

Regulamentului privind organizarea și coordonarea activității de cercetare științifică.  

(3) Conform acestui regulament, obținerea / reînnoirea statutului de centru de cercetare 

presupune obligatoriu un proces de evaluare. 

(4) Este încurajată formarea unor centre de cercetare puternice, cu realizări de cercetare 

consistente. Se recomandă organizarea câte unui centru pe fiecare facultate, maximum 

două centre în cazul facultăților mari, complexe, care au domenii de cercetare 

eterogene. În structura centrului de cercetare pot exista mai multe laboratoare de 

cercetare / ateliere de creație, care pot avea axe de cercetare pe direcții specifice. 

(5) În cazul în care există laboratoare de cercetare care nu se încadrează în tematica 

centrului sau care doresc desfășurarea de activități de cercetare în mod independent, 

Consiliile facultăților pot decide recunoașterea acelor laboratoare de cercetare la nivelul 

facultății respective (Art. 4 din Regulamentul privind organizarea și coordonarea 

activității de cercetare științifică).  

(6)  Se susține formarea a minimum unui centru la nivelul facultăților care nu dispun de 

cercetători și / sau rezultate ale cercetării care să se încadreze în standardele minimale 

propuse în prezenta procedură. Existența unui astfel de centru va permite dezvoltarea 

resurselor umane / infrastructurii în facultățile respective. În acest caz, centrul respectiv 

va fi reevaluat periodic în conformitate cu standardele minimale. 

 

 

Art. 2. Procedura și documentele necesare pentru evaluarea unui centru de cercetare 

 

(1)  Pentru recunoașterea / evaluarea periodică unui centru de cercetare la nivelul UCV, 

directorul centrului respectiv va depune la Prorectoratul pentru cercetare științifică și 

relații cu mediul economic o cerere scrisă însoțită de următoarele documente: 

 - Fișă sintetică de descriere a centrului din care să rezulte: denumirea propusă pentru 

centru, direcția/direcțiile principale de cercetare, directorul centrului, membrii 

colectivului/colectivelor de cercetare, structura organizatorică a centrului (laboratoare 

componente, responsabilii laboratoarelor și coordonatorii direcțiilor de cercetare, 

consiliul științific etc.), pagina web de prezentare a centrului; 
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 - Statutul centrului de cercetare care va preciza obiectivele propuse, structura 

organizatorică, regulamentul de funcționare, baza materială și resursele care se au în 

vedere pentru funcționarea centrului respectiv; 

 - Raport de autoevaluare din care să rezulte competențele și realizările membrilor 

echipei de cercetare în domeniile de cercetare asumate de centru, precum și modalitățile 

care se au în vedere pentru realizarea obiectivelor. Raportul va fi însoțit de CV-urile 

directorului centrului și ale responsabililor de laboratoare, de lista lucrărilor științifice 

publicate de membrii echipei de cercetare, cererile de afiliere ale membrilor, precum și 

de o fișă cu standardele minimale realizate de colectivul centrului; 

 - Avizul Consiliului facultății la care va fi afiliat centrul de cercetare. Acest aviz trebuie 

să ateste inclusiv faptul că direcțiile / axele de cercetare propuse sunt în acord cu 

strategia de cercetare promovată la nivelul facultății și trebuie să facă referiri la 

activitățile specifice desfășurate sub egida centrului de cercetare; 

 - Copii după documentele care atestă recunoașterea centrului de către alte organisme 

de evaluare naționale sau internaționale (dacă este cazul). 

(2)  Un dosar similar va fi solicitat și centrelor de cercetare recunoscute deja, cu ocazia 

evaluărilor periodice ale activității de cercetare științifică, la un interval de maximum 5 

ani sau atunci când sunt derulate procese de evaluare instituțională. 

(3) Înființarea sau evaluarea periodică a centrelor existente presupune analiza dosarelor 

depuse de directorii centrelor respective. Consiliul Cercetării Științifice al UCV va 

institui o comisie formată din 3 evaluatori, aleși din rândul specialiștilor din instituție 

sau din afara acesteia acolo unde este cazul. Din aceste comisii nu pot face parte 

membrii CCS. 

(4) Raportul de evaluare întocmit de comisie va avea în vedere aspecte calitative ale 

activităților de cercetare, precum și îndeplinirea unor standarde minimale. Printre 

aspectele calitative considerate pentru evaluare, vor fi urmărite: 

 - Ponderea componentei de cercetare-dezvoltare-inovare sau de creație artistică în 

activitatea centrului, sub egida centrului de cercetare; 

 - Contribuțiile aduse la dezvoltarea cunoașterii în domeniul asumat: lucrări publicate în 

reviste de impact (indexate/cotate ISI WoS / Clarivate Analytics și în alte baze de date 

internaționale de impact), în volumele conferințelor științifice de prestigiu, brevete 

înregistrate, creații artistice realizate etc.; 

 - Dezvoltarea resursei umane, atragerea de tineri cercetători în activitățile de cercetare 

din centrul respectiv; 

 - Atragerea de fonduri prin granturi și proiecte de cercetare, contracte de expertizare sau 

consultanță, servicii etc.; 

 - Dotarea cu infrastructură de cercetare, modernizarea și îmbunătățirea acesteia; 

 - Vizibilitatea națională și internațională a centrului de cercetare; 

 - Elaborarea de către membrii centrului de proiecte și lucrări științifice în colaborare cu 

cercetători/cadre universitare din străinătate; 

 - Existența unor conducători de doctorat, membri ai centrului, care conduc doctorate 

și/sau programe de studii post-universitare în domeniul centrului; 

 - Existența unor cercetători masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi și a unor cercetători 

afiliați (din alte centre universitare naționale și/sau internaționale); 

 - Existența unor colaborări cu mediul economico-social în vederea diseminării și 

valorificării rezultatelor cercetării, dar și pentru crearea unui suport pentru 

autofinanțare; 

 - Organizarea unor manifestări științifice și evenimente specifice, sub egida centrului de 

cercetare. 
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(5) Standardele calitative precizate la alineatul anterior (4) vor avea o pondere majoră în 

evaluarea de către comisie a centrului de cercetare, în special în cazul evaluării 

periodice a centrului respectiv. În acest sens, avizul Consiliului facultății va conține și 

referiri la activitățile specifice desfășurate sub egida centrului de cercetare. 

(6)  Pe baza raportului întocmit de comisia de evaluare prin considerarea aspectelor 

calitative ale activităților de cercetare și verificarea îndeplinirii standardelor minimale, 

Consiliul Cercetării Științifice eliberează un aviz în care propune recunoașterea 

centrului respectiv ca una dintre structurile de cercetare prevăzute la alineatul (2) și la 

unul dintre nivelurile de recunoaștere menționate în alineatul (5) din Art. 5 din 

Regulamentul privind organizarea și coordonarea activității de cercetare științifică. 

Avizul poate propune și nerecunoașterea centrului respectiv ca structură de cercetare. 

Propunerea Consiliului Cercetării Științifice se supune aprobării Senatului UCV. 

(7)  Directorul centrului poate contesta propunerea Consiliului Cercetării Științifice printr-

un memoriu adresat Senatului UCV. 

 

 

Art. 3. Standarde minimale pentru evaluarea centrelor de cercetare 

 

(1) Pentru evaluarea centrelor de cercetare propuse spre înființare sau pentru reînnoirea 

statutului de centru de cercetare al UCV, comisia de evaluare va analiza rezultatele 

minimale ale cercetării științifice desfășurate de colectivul centrului de cercetare.  

Domeniile fundamentale în care pot fi create centre de cercetare în UCV și pentru care 

sunt definite standardele minimale sunt următoarele: 

 - Matematică și Științe ale Naturii (FS); 

 - Științe Inginerești (FA, FACE, FH, FIE, FM); 

 - Științe Biologice și Biomedicale (FEFS, FH); 

 - Științe Sociale (FD, FEAA, FL, FSS, DPPD); 

 - Științe Umaniste și Arte (FL, FT, FSS); 

 - Știința Sportului și Educației Fizice (FEFS). 

 În domeniile fundamentale menționate se încadrează direcțiile de cercetare din 

facultățile și departamentele din structura UCV: Facultatea de Agronomie (FA), 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică (FACE), Facultatea de Drept 

(FD), Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Facultatea de 

Educație Fizică și Sport (FEFS), Facultatea de Horticultură (FH), Facultatea de 

Inginerie Electrică (FIE), Facultatea de Litere (FL), Facultatea de Mecanică (FM), 

Facultatea de Științe (FS), Facultatea de Științe Sociale (FSS), Facultatea de Teologie 

(FT), Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD). 

 

(2)  Standardele minimale pe domenii fundamentale sunt următoarele: 

 

1. Domeniul: Matematică și Științe ale Naturii 
 

Nr. 

crt.  

Criteriu de evaluare Indicatori 

1. Existența documentelor complete din dosarul de evaluare:  

Cerere, Fișă sintetică, Statut, Raport de autoevaluare (însoțit de CV-urile 

directorului de centru și ale responsabililor de laboratoare, cererile de 

afiliere ale tuturor membrilor, fișa cu îndeplinirea standardelor 

minimale, liste cu lucrări etc.), Avizul Consiliului facultății, alte 

documente justificative.  

Opis complet 

2. Îndeplinirea cumulată de către membrii colectivului de cercetare a unui Minimum 2 norme 
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număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(criterii și punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Matematică și Științe ale Naturii. 

- Este opțională considerarea activității de cercetare a studenților 

(licență, master, doctorat) și a asistenților din echipa centrului. 

echivalente 

cumulate în ultimii 

5 ani de activitate 

3. Îndeplinirea de către fiecare membru al colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Matematică și Științe ale Naturii. 

- Nu se consideră activitatea de cercetare a studenților (licență, master, 

doctorat) și nici a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 1/6 

norme echivalente 

în ultimii 5 ani de 

activitate, realizate 

de către fiecare 

membru (pentru cel 

puțin 75% din 

membrii centrului) 

4. Prezența unui număr minim de doctoranzi ai UCv în colectivul centrului 

de cercetare (pentru care există acordul profesorului coordonator)  

Minimum 3 

doctoranzi în stagiu 

5. Existența unui număr minim de membri ai centrului de cercetare 

(profesori, conferențiari, lectori, asistenți, cercetători seniori, post-

doctoranzi, doctoranzi, profesori/cercetători asociați) cu unică afiliere 

Minimum 10 

membri ai centrului 

cu unică afiliere 

6. Existența unui număr minim de titulari ai UCV printre membrii centrului 

(inclusiv doctoranzi) 

Minimum 75% din 

membrii centrului 

sunt titulari ai UCV 

7. Proiecte / granturi / contracte de cercetare / servicii specifice domeniului 

centrului 

Minimum 3 în 

ultimii 5 ani 

 

 

2. Domeniul: Științe Inginerești 
 

Nr. 

crt.  

Criteriu de evaluare Indicatori 

1. Existența documentelor complete din dosarul de evaluare:  

Cerere, Fișă sintetică, Statut, Raport de autoevaluare (însoțit de CV-

urile directorului de centru și ale responsabililor de laboratoare, cererile 

de afiliere ale tuturor membrilor, fișa cu îndeplinirea standardelor 

minimale, liste cu lucrări etc.), Avizul Consiliului facultății, alte 

documente justificative.  

Opis complet 

2. Îndeplinirea cumulată de către membrii colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(criterii și punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Științe Inginerești. 

- Este opțională considerarea activității de cercetare a studenților 

(licență, master, doctorat) și a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 4 norme 

echivalente 

cumulate în ultimii 

5 ani de activitate 

3. Îndeplinirea de către fiecare membru al colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Științe Inginerești. 

- Nu se consideră activitatea de cercetare a studenților (licență, master, 

doctorat) și nici a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 1/5 

norme echivalente 

în ultimii 5 ani de 

activitate, 

realizate de către 

fiecare membru 

(pentru cel puțin 

75% din membrii 

centrului) 
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4. Prezența unui număr minim de doctoranzi ai UCv în colectivul centrului 

de cercetare (pentru care există acordul profesorului coordonator)  

Minimum 3 

doctoranzi în 

stagiu 

5. Existența unui număr minim de membri ai centrului de cercetare 

(profesori, conferențiari, lectori, asistenți, cercetători seniori, post-

doctoranzi, doctoranzi, profesori/cercetători asociați) cu unică afiliere 

Minimum 10 

membri ai 

centrului cu unică 

afiliere 

6. Existența unui număr minim de titulari ai UCV printre membrii 

centrului (inclusiv doctoranzi) 

Minimum 75% din 

membrii centrului 

sunt titulari ai 

UCV 

7. Proiecte / granturi / contracte de cercetare / servicii specifice 

domeniului centrului 

Minimum 3 în 

ultimii 5 ani 

 

 

3. Domeniul: Științe Biologice și Biomedicale 
 

Nr. 

crt.  

Criteriu de evaluare Indicatori 

1. Existența documentelor complete din dosarul de evaluare:  

Cerere, Fișă sintetică, Statut, Raport de autoevaluare (însoțit de CV-urile 

directorului de centru și ale responsabililor de laboratoare, cererile de 

afiliere ale tuturor membrilor, fișa cu îndeplinirea standardelor 

minimale, liste cu lucrări etc.), Avizul Consiliului facultății, alte 

documente justificative.  

Opis complet 

2. Îndeplinirea cumulată de către membrii colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(criterii și punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Științe Biologice și Biomedicale. 

- Este opțională considerarea activității de cercetare a studenților 

(licență, master, doctorat) și a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 3 norme 

echivalente 

cumulate în ultimii 

5 ani de activitate 

3. Îndeplinirea de către fiecare membru al colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Științe Biologice și Biomedicale. 

- Nu se consideră activitatea de cercetare a studenților (licență, master, 

doctorat) și nici a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 1/6 

norme echivalente 

în ultimii 5 ani de 

activitate, realizate 

de către fiecare 

membru (pentru cel 

puțin 75% din 

membrii centrului) 

4. Prezența unui număr minim de doctoranzi ai UCv în colectivul centrului 

de cercetare (pentru care există acordul profesorului coordonator)  

Minimum 3 

doctoranzi în 

stagiu 

5. Existența unui număr minim de membri ai centrului de cercetare 

(cercetători seniori, post-doctoranzi, doctoranzi, profesori/cercetători 

asociați) cu unică afiliere 

Minimum 10 

membri ai centrului 

cu unică afiliere 

6. Existența unui număr minim de titulari ai UCV printre membrii 

centrului (inclusiv doctoranzi) 

Minimum 75% din 

membrii centrului 

sunt titulari ai UCV 

7. Proiecte / granturi / contracte de cercetare / servicii specifice domeniului 

centrului 

Minimum 3 în 

ultimii 5 ani 
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4. Domeniul: Științe Sociale 

 
Nr. 

crt.  

Criteriu de evaluare Indicatori 

1. Existența documentelor complete din dosarul de evaluare:  

Cerere, Fișă sintetică, Statut, Raport de autoevaluare (însoțit de CV-

urile directorului de centru și ale responsabililor de laboratoare, cererile 

de afiliere ale tuturor membrilor, fișa cu îndeplinirea standardelor 

minimale, liste cu lucrări etc.), Avizul Consiliului facultății, alte 

documente justificative.  

Opis complet 

2. Îndeplinirea cumulată de către membrii colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(criterii și punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor 

facultăților cu activitate în domeniul fundamental Științe Sociale. 

- Este opțională considerarea activității de cercetare a studenților 

(licență, master, doctorat) și a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 4 norme 

echivalente cumulate 

în ultimii 5 ani de 

activitate 

3. Îndeplinirea de către fiecare membru al colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor 

facultăților cu activitate în domeniul fundamental Științe Sociale. 

- Nu se consideră activitatea de cercetare a studenților (licență, master, 

doctorat) și nici a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 1/4 norme 

echivalente în ultimii 

5 ani de activitate, 

realizate de către 

fiecare membru 

(pentru cel puțin 

75% din membrii 

centrului) 

4. Prezența unui număr minim de doctoranzi ai UCv în colectivul 

centrului de cercetare (pentru care există acordul profesorului 

coordonator)  

Minimum 3 

doctoranzi în stagiu 

 

5. Existența unui număr minim de membri ai centrului de cercetare 

(profesori, conferențiari, lectori, asistenți, cercetători seniori, post-

doctoranzi, doctoranzi, profesori/cercetători asociați) cu unică afiliere 

Minimum 10 membri 

ai centrului cu unică 

afiliere 

6. Existența unui număr minim de titulari ai UCV printre membrii 

centrului (inclusiv doctoranzi) 

Minimum 75% din 

membrii centrului 

sunt titulari ai UCV 

7. Proiecte / granturi / contracte de cercetare / consultanță / servicii și/sau 

realizări de excelență* specifice domeniului centrului 

*În concordanță cu criteriile IC2 raportare CNFIS 

Minimum 3 în ultimii 

5 ani 

 

 

5. Domeniul: Științe Umaniste și Arte 

 
Nr. 

crt.  

Criteriu de evaluare Indicatori 

1. Existența documentelor complete din dosarul de evaluare:  

Cerere, Fișă sintetică, Statut, Raport de autoevaluare (însoțit de CV-

urile directorului de centru și ale responsabililor de laboratoare, cererile 

de afiliere ale tuturor membrilor, fișa cu îndeplinirea standardelor 

minimale, liste cu lucrări etc.), Avizul Consiliului facultății, alte 

documente justificative.  

Opis complet 

2. Îndeplinirea cumulată de către membrii colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(criterii și punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlului de profesor). 

Minimum 5 norme 

echivalente cumulate 

în ultimii 5 ani de 

activitate 
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- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor 

facultăților cu activitate în domeniul fundamental Științe Umaniste și 

Arte. 

- Este opțională considerarea activității de cercetare a studenților 

(licență, master, doctorat) și a asistenților din echipa centrului. 

3. Îndeplinirea de către fiecare membru al colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor 

facultăților cu activitate în domeniul fundamental Științe Umaniste și 

Arte. 

- Nu se consideră activitatea de cercetare a studenților (licență, master, 

doctorat) și nici a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 1/4 norme 

echivalente în ultimii 

5 ani de activitate, 

realizate de către 

fiecare membru 

(pentru cel puțin 

75% din membrii 

centrului) 

4. Prezența unui număr minim de doctoranzi ai UCv în colectivul 

centrului de cercetare (pentru care există acordul profesorului 

coordonator)  

Minimum 3 

doctoranzi în stagiu 

 

5. Existența unui număr minim de membri ai centrului de cercetare 

(profesori, conferențiari, lectori, asistenți, cercetători seniori, post-

doctoranzi, doctoranzi, profesori/cercetători asociați) cu unică afiliere 

Minimum 10 membri 

ai centrului cu unică 

afiliere 

6. Existența unui număr minim de titulari ai UCV printre membrii 

centrului (inclusiv doctoranzi) 

Minimum 75% din 

membrii centrului 

sunt titulari ai UCV 

7. Proiecte / granturi / contracte de cercetare / consultanță / servicii și/sau 

realizări de excelență* specifice domeniului centrului 

*În concordanță cu criteriile IC2 raportare CNFIS 

Minimum 3 în ultimii 

5 ani 

 

 

6. Domeniul: Știința Sportului și Educației Fizice 

 

Nr. 

crt.  

Criteriu de evaluare Indicatori 

1. Existența documentelor complete din dosarul de evaluare:  

Cerere, Fișă sintetică, Statut, Raport de autoevaluare (însoțit de CV-urile 

directorului de centru și ale responsabililor de laboratoare, cererile de 

afiliere ale tuturor membrilor, fișa cu îndeplinirea standardelor 

minimale, liste cu lucrări etc.), Avizul Consiliului facultății, alte 

documente justificative.  

Opis complet 

2. Îndeplinirea cumulată de către membrii colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(criterii și punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru 

conferirea titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Știința Sportului și Educației Fizice. 

- Este opțională considerarea activității de cercetare a studenților 

(licență, master, doctorat) și a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 4 norme 

echivalente cumulate 

în ultimii 5 ani de 

activitate 

3. Îndeplinirea de către fiecare membru al colectivului de cercetare a unui 

număr echivalent de norme de Profesor / CS I din Grilele CNATDCU 

(punctaj - standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlului de profesor). 

- Sunt considerate comisiile CNATDCU aferente specializărilor din 

domeniul fundamental Știința Sportului și Educației Fizice. 

- Nu se consideră activitatea de cercetare a studenților (licență, master, 

doctorat) și nici a asistenților din echipa centrului. 

Minimum 1/4 norme 

echivalente în ultimii 

5 ani de activitate, 

realizate de către 

fiecare membru 

(pentru cel puțin 

75% din membrii 

centrului) 
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4. Prezența unui număr minim de doctoranzi ai UCv în colectivul centrului 

de cercetare (pentru care există acordul profesorului coordonator)  

Minimum 3 

doctoranzi în stagiu 

5. Existența unui număr minim de membri ai centrului de cercetare 

(profesori, conferențiari, lectori, asistenți, cercetători seniori, post-

doctoranzi, doctoranzi, profesori/cercetători asociați) cu unică afiliere 

Minimum 10 membri 

ai centrului cu unică 

afiliere 

6. Existența unui număr minim de titulari ai UCV printre membrii centrului 

(inclusiv doctoranzi) 

Minimum 75% din 

membrii centrului 

sunt titulari ai UCV 

7. Proiecte / granturi / contracte de cercetare / servicii și/sau realizări de 

excelență* specifice domeniului centrului 

*În concordanță cu criteriile IC2 raportare CNFIS 

Minimum 3 în ultimii 

5 ani 

 

 

 


