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A- 8-a ediţie a Colocviului internaţional Le plaisir de dire/d’ouïr, le plaisir d’écrire/de
lire
Domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff a fost confirmat în funcţia de rector al
Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin ordin de ministru
O R D I N privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente
panelului pe domenii fundamentale P5 — Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 540/29.VII.2011

B- 8-a ediţie a Colocviului internaţional Le plaisir de dire/d’ouïr, le plaisir
d’écrire/de lire
Vineri, 23 martie, la ora 10, în amfiteatrul „Dumitru Alistar” al Facultăţii de Litere au
avurt loc lucrările ediţiei a 8-a a Colocviului internaţional Le plaisir de dire/d’ouïr, le plaisir
d’écrire/de lire organizat de grupul de cercetare Espaces de la fiction, colectiv afiliat
Centrului de cercetare al formelor discursive contemporane (Interstud) de la Universitatea
„Vasile Alecsandri”.
Tema din acest an, centrată, aşa cum o sugerează şi titlul, pe plăcerea lecturii, a
scrisului şi a cuvântului rostit, s-a bucurat de colaborarea unor reputaţi profesori şi cercetători
de la cercetători

de la Şcoala Normală Superioară din Paris, Universitatea Paris 3,

Universitatea Paul Valéry, Montpellier 3, Institutului de ştiinţe ale educaţiei din Bucureşti,
Şcolii Normale de Limbi Străine a Universităţii Naţionale din Ha Noi, Vietnam. Un număr de
peste 20 de invitaţi de la aceste prestigioase instituţii de învăţământ superior din Franţa,
precum şi din Austria, Belgia, Turcia, România, şi-au prezentat, în cele două zile ale
colocviului, cele mai recente reflecţii în domeniul limbii şi literaturii franceze şi francofone, al
analizei discursului argumentativ, didactic, teatral.

Domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Nedeff a fost confirmat în funcţia de
rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin ordin de ministru

Potrivit ordinului nr. 3494 din 09.03.2012 emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, domnul prof.univ.dr ing. Valentin Nedeff a fost confirmat în funcţia
de rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. Conform calendarului stabilit pentru
alegerile 2012, după confirmarea rectorului a urmat numirea prorectorilor.
Desemnarea celor patru prorectori, s-a efectuat pe data de 15 martie 2012, în şedinţa
de Senat condusă de preşedintele Senatului, domnul prof.univ.dr. Gabriel Lazăr, ales în
această funcţie, pe data de 02 februarie 2012. Prorectorii care vor alcătui viitoarea echipă de
conducere sunt: prof.univ.dr. Adriana – Gertruda Romedea - prorector cu programe de
învăţământ şi activităţi studenţeşti, conf.univ.dr. Elena Nechita - prorector cu programe de
cercetare şi relaţii internaţionale, conf.univ.dr. Cornelia- Marcela Danu - prorector cu strategii
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economice şi de calitate şi prof.univ.dr. Cătălina Ababei - prorector cu etica şi imaginea
Universităţii.
În perioada 16.03 – 17.04.2012 se fac înscrieri pentru ocuparea prin concurs a funcţiei
de decan, la cele cinci facultăţi.

ORDIN
privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe
domenii fundamentale P5 — Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a)
și ale art. 295 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, ministrul educației,
cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a
atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii
fundamentale P5 — Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU,
prevăzute în anexanr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii științifice,
aferente panelului pe domenii fundamentale P5 — Arte și științe umaniste din cadrul
CNATDCU, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare și a structurii acestuia.
Art. 3. — Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din
învățământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin
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prezentul ordin, corespunzătoare postului și domeniului.
Art. 4. — Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc
standardele minimale necesare pentru obținerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul
ordin, corespunzătoare domeniului.
Art. 5. — În aplicarea prevederilor prezentului ordin se utilizează definițiile prevăzute în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum și definițiile prevăzute în
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a
atestatului de abilitare pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii
fundamentale P1 — Matematică și științe ale naturii, P2 — Științe inginerești și P3 —
Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare, cu excepția prevederilor art. 8 din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011.
Art. 6. — (1) Până la prima clasificare a revistelor, editurilor științifice și colecțiilor
editoriale din România din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, realizată potrivit
art. 2 din anexa nr. 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, se aplică următoarele echivalări:
a) editurile care au publicat lucrări din domeniul fundamental
Arte și științe umaniste, recunoscute de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din
Învățământul Superior, denumit în continuare CNCSIS pentru anul 2011, se consideră a fi
echivalente cu editurile clasificate în categoria A de către Consiliul Național al Cercetării
Științifice, denumit în continuare CNCS;
b) revistele științifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe
umaniste, recunoscute și clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria A, se consideră
a fi echivalente cu revistele științifice clasificate în categoria A de către CNCS;
c) revistele științifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe
umaniste, recunoscute și clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria B+, se
consideră a fi echivalente cu revistele științifice clasificate în categoria B de către CNCS;
d) revistele științifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe
umaniste, recunoscute și clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria B, se consideră
a fi echivalente cu revistele științifice clasificate în categoria C de către CNCS.
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(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se anulează rezultatele evaluării și clasificării
revistelor și editurilor științifice din România, realizate de CNCSIS înaintea reorganizării sale
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.794/2011 privind
înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea
regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.
Art. 7. — (1) Îndeplinirea standardelor minimale se dovedește prin completarea fișelor de
verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ, pentru domeniile la
care se referă prezentul ordin, este stabilit de comisiile din cadrul CNATDCU și publicat pe
site-ul web al CNATDCU, cu respectarea standardelor minimale aprobate prin prezentul
ordin.
(2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fișele se pot redacta folosind programe de calcul
tabelar sau alte programe de calculator.
(3) Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include și numai o parte dintre
rezultatele științifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea
standardelor minimale.
Art. 8. — Direcția generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea studiilor și
diplomelor din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului comunică
prezentul ordin instituțiilor de învățământ superior și CNATDCU, care îl vor pune în
aplicare.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul
web al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 29 iulie 2011.
Nr. 4.692.
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ANEXA Nr. 1
S TA N D A R D E M I N I M A L E
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior,
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru
domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 — Arte și științe
umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
Certificatelor Universitare
1. Filologie
1.1. Definiții și condiții
• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
• Cărțile/Edițiile/Corpusurile/Lucrările/Volumele colective/Volumele conferințelor luate în
considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri
clasificate de Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, în
categoriile A sau B, cu excepția cărții de unic autor bazate pe teza de doctorat.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea
mai favorabilă candidatului.
Se acordă următoarele punctaje:

Indic
atoru
l
I1

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul
pentru
care se
acordă

I2

Carte de specialitate de unic autor (nu se iau în considerare colecțiile 25
de articole)
Carte de unic autor cu caracter didactic
20

I3

Ediție critică filologică sau corpus de texte editate critic

I4

Coautor la lucrări filologice fundamentale (de exemplu, Gramatica 0,1 x p/n
limbii..., tratate de istorie literară, atlase lingvistice, atlase
etnografice, dicționare etc.); candidatul a participat la redactarea a p
pagini din lucrare, ca unic autor (n = 1) sau într-un grup de n autori.
Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat
25

Pe lucrare

Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ISI, în reviste 20/n
indexate ERIH și clasificate în categoriile INT1 sau INT2 sau în

Pe studiu

I5
I6

6

20/n

Pe carte
Pe carte
Pe
publicație

Pe carte

I7
I8
I9
I10

I11
I12

reviste clasificate de CNCS în categoria A
Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ERIH și clasificate
în categoria NAT
Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în
categoria B
Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în
categoria C
Studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu prestigiu
internațional din străinătate sau în volumele unor conferințe
internaționale din străinătate
Studiu publicat în volume colective sau în volumele unor conferințe
care nu se încadrează în cele de la indicatorul I10

15/n

Pe studiu

10/n

Pe studiu

5/n

Pe studiu

10/n

Pe studiu

5/n

Pe studiu

Citarea în cărți publicate la edituri cu prestigiu internațional din 2
străinătate; în reviste indexate ISI; în reviste indexate ERIH și
clasificate în categoriile INT1 sau INT2; sau în reviste clasificate de
CNCS în categoria A

Pe citare

1.2. Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Crite
riul

Standardul pentru
profesor
universitar,
cercetător științific
gradul I, abilitare

Denumirea criteriului

C1

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat I5

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I1—I4

C3

Standardul pentru
conferențiar
universitar,
cercetător
științific
gradul II

Publicarea cărții

Nu se aplică.

≥ 70

≥ 50

≥ 65
Suma punctajului pentru indicatorii I6—I11

C4

≥ 50
≥ 15

Nu se aplică.

Punctajul pentru indicatorul I12

2. Filosofie
2.1. Definiții și condiții
• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor,
respectiv numărul de traducători/editori ai unei publicații la care candidatul este
traducător/editor.
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• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea
mai favorabilă candidatului.
• Pentru Filosofie, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:

Nr.
crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1. ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2. ERIH

http://www.esf.org

3. Scopus

www.scopus.com

4. EBSCO

www.ebscohost.com

5. JSTOR

www.jstor.org

6. ProQuest

www.proquest.com

7. ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

Se acordă următoarele punctaje:

Indic
atoru
l
I1

Denumirea indicatorului

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de
sinteză în care se prezintă situația actuală a unei discipline filosofice
ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale —
publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate
de CNCS în categoria A ori B

Punct
ajul

30/n

Elementul
pentru care se
acordă
Pe publicație

I2

Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al 30/n
candidatei/candidatului

Pe publicație

I3

Traducerea și editarea critică a unei opere fundamentale a filosofiei 20/n
universale sau o antologie

Pe publicație

I4

Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date
internaționale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile 15/n
apropiate (de exemplu, Istoria și filosofia științei, Antropologie,
Studii culturale etc.), ori studiu publicat în volume apărute la edituri

Pe publicație
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cu prestigiu internațional sau articol publicat într-o enciclopedie ori
într-un dicționar editat în străinătate la edituri cu prestigiu
internațional
I5

Studiu publicat în reviste de specialitate clasificate de CNCS în 10/n
categoria A sau B ori studiu publicat în volume colective apărute la
edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B ori articol publicat
într-o enciclopedie sau într-un dicționar apărute la edituri clasificate
de CNCS în categoria A ori B

Pe publicație

I6

Comunicare la conferință internațională (simpozion, workshop etc.) 10/n
cu comitet de selecție sau sistem peer review

Pe
comunicare

I7

Comunicare la conferință organizată de un centru de cercetare sau de
5/n
o societate academică din România

Pe
comunicare

2.2. Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Crite
riul

Denumirea criteriului

Standardul
pentru
profesor
universitar,
cercetător
științific
gradul I,
abilitare

Standardul
pentru
conferenția
r
universitar,
cercetător
științific
gradul II

C1

Numărul cărților prevăzute la indicatorul I1

≥2

≥1

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I1—I3

≥2

≥ 50

Suma punctajului pentru indicatorul I4

≥ 60

≥ 30

Suma punctajului pentru indicatorii I4 și I5

≥ 110

Suma punctajului pentru indicatorii I6 și I7

≥ 30

C3
C4
C5

≥ 70

9

≥ 30

3. Istorie și studii culturale
3.1 Definiții și condiții
•Cărțile/Traducerile/Edițiile/Antologiile/Crestomațiile/Volumele colective luate înconsiderare
sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional ori la edituri clasificate de
CNCS în categoriile A sau B, cu excepția cărții de unic autor bazate pe teza de doctorat.
• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea
mai favorabilă candidatului.
• Pentru Istorie și studii culturale, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr.
crt.

Denumirea bazei de date

Adresa web

1 ISI Web of Knowledge

www.webofknowledge.com

2 ERIH

http://www.esf.org

3 Scopus

www.scopus.com

4 EBSCO

www.ebscohost.com

5 JSTOR

www.jstor.org

6 ProQuest

www.proquest.com

7 ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

Se acordă următoarele punctaje, pe publicație:
Punctajul
Indi
cato
rul
I1

Denumirea indicatorului

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat
10

I2

Carte de unic autor cu caracter de manual universitar sau tratat

35

I3

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură cu
prestigiu internațional din străinătate

90/n

10

I4

I5

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură
clasificată de CNCS în categoria A sau la o editură cu prestigiu
internațional din țară
Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură
clasificată de CNCS în categoria B

60/n

30/n

I6

Traducere și îngrijire ediție dintr-un text sursă, cu n persoane
care participă la traducere și îngrijire

20/n

I7

Ediție critică la o operă fundamentală, cu n editori

25/n

I8

Ediție de documente, cu n editori

25/n

I9

Antologie/Crestomație de texte

15/n

I10

Studii în reviste științifice indexate de ISI Arts & Humanities
Citation Index sau indexate ERIH și clasificate în categoriile
INT1 ori INT2 sau în alte baze de date internaționale
recunoscute ori publicate în volume colective publicate de
edituri cu prestigiu internațional din străinătate

30/n

I11

Studii în reviste științifice clasificate de către CNCS în
categoria A sau publicate în volume collective publicate de
edituri clasificate de către CNCS în categoria A ori de edituri
cu prestigiu internațional din țară

20/n

I12

Studii în reviste științifice clasificate de către CNCS în
categoria B sau publicate în volume collective publicate de
edituri clasificate de către CNCS în categoria B

10/n

3.2. Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Crite
riul

C1

Denumirea criteriului

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat
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Standardul
pentru profesor
universitar,
cercetător
științific
gradul I,
abilitare

Standardul
pentru
conferențiar
universitar,
cercetător
științific
gradul II

Publicarea cărții

Publicarea cărții

C2

≥ 120
Suma punctajului pentru indicatorii I3, I4 și I10

≥ 60

C3
Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1—I12)

≥ 400

≥ 250

ANEXA Nr. 2
DEFINIȚII
Art. 1. — (1) O revistă indexată ISI este o revistă indexată în Science Citation Index
Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index, baze de date
administrate de Thomson Reuters.
(2) O revistă indexată ERIH este o revistă indexată de către European Reference Index for the
Humanities, index realizat de către European Science Foundation.
(3) Pentru stabilirea clasei în care se încadrează revistele științifice în European Reference
Index for Humanities (ERIH), se utilizează informațiile din ultima ediție a clasificării,
disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.
Art. 2. — (1) Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS,
evaluează revistele, editurile științifice și colecțiile editoriale din România din domeniul
fundamental Arte și științe umaniste și le clasifică în 3 categorii, respectiv A, B și C, pe
acelea din ele care îndeplinesc standardele minimale de relevanță științifică stabilite de
CNCS, categoria A corespunzând celui mai înalt nivel științific.
(2) Pot fi clasificate potrivit alin. (1) numai acele reviste, edituri științifice și colecții
editoriale care folosesc în mod sistematic experți pentru evaluarea și acceptarea spre
publicare a lucrărilor pe care le publică.
(3) Metodologia și rezultatele evaluării prevăzute la alin. (1) se publică pe site-ul web al
CNCS.
(4) Rezultatele primei evaluări și clasificări realizate potrivit alin. (1) se publică de către
CNCS nu mai târziu de 1 ianuarie 2012.
Art. 3. — Următorii termeni se definesc potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a
gradelor profesionale de cercetaredezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile
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științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 — Științe sociale din cadrul
Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare:
a) editură cu prestigiu internațional;
b) editură cu prestigiu recunoscut;
c) revistă științifică cu prestigiu recunoscut.
Art. 4. — (1) Pentru domeniul fundamental Arte și științe umaniste, CNCS elaborează lista
editurilor considerate ca edituri cu prestigiu internațional, cuprinzând maximum 350 de
edituri, pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Arte și științe umaniste din
cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,
denumit în continuare CNATDCU.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) se adoptă prin decizie a CNCS și se publică pe site-ul CNCS.
(3) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevăzut la alin. (1) sunt cele prevăzute în
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia.
(4) După prima clasificare de către CNCS a editurilor din România din domeniul fundamental
Arte și științe umaniste, realizată potrivit art. 2, editurile din România pot fi incluse în lista
prevăzută la alin. (1) numai dacă sunt clasificate de către CNCS în categoria A.
(5) După prima clasificare de către CNCS a editurilor din România din domeniul fundamental
Arte și științe umaniste, realizată potrivit art. 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012,
editurile din România care se regăsesc în lista prevăzută la alin. (1) și nu sunt clasificate de
către CNCS în categoria A sunt excluse de drept din această listă.
Art. 5. — Pentru domeniul fundamental Arte și științe umaniste, editurile cu prestigiu
recunoscut sunt cele clasificate de către CNCS în categoria A.
Art. 6. — Pentru domeniul fundamental Arte și științe umaniste, revistele științifice cu
prestigiu recunoscut sunt cele clasificate de către CNCS în categoria A.
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