
 
Obiective minimale pentru cercetătorii angajaţi prin concurs 

în cadrul Institutelor de Cercetări 
ale Universităţii Politehnica din Bucureşti 

 
  
 Angajarea prin concurs a cercetătorilor în cadrul Institutului de Cercetări „CAMPUS” 
al Universităţii Politehnica din Bucureşti se face numai pe perioadă determinată, indiferent 
de tipul postului. 

 După angajarea prin concurs în cadrul Institutului de Cercetări „CAMPUS”, 
cercetătorul îşi va asuma prin contract de muncă îndeplinirea unor obiective obligatorii 
privind activitatea sa în cadrul unui Laborator de cercetare. 

 Progresul producţiei ştiinţifice pentru fiecare cercetător va fi urmărit de către 
Responsabilul Laboratorului de cercetare în care îşi desfăşoară activitatea şi va fi validată 
anual de către Biroul Executiv al Consiliului Ştiinţific al Institutului. În cazul neîndeplinirii 
obiectivelor asumate, Biroul Executiv poate propune încetarea contractului de muncă. 

 Producţia ştiinţifică pentru o perioadă de 4 ani trebuie să cuprindă obligatoriu: 

 Autor principal la minimum N1 lucrări publicate în reviste cotate WoS sau volume de 
conferinţe internaţionale indexate WoS în domeniu. 

 Cel puţin N2  dintre lucrări să fie publicate în reviste cotate WoS.  
 Cel puţin N3 dintre lucrări trebuie să fie publicate în reviste cotate WoS aflate printre 

primele 25% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare 
WoS, din punctul de vedere al factorului de impact (cuartila Q1 în notaţia WoS). 

 Cel puţin N4 dintre lucrări trebuie să fie publicate în reviste cotate WoS aflate printre 
primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare 
WoS, din punctul de vedere al factorului de impact (cuartilele Q1-Q2 în notaţia WoS). 

 Cel puţin N5 dintre lucrări trebuie să fie publicate în reviste cotate WoS aflate printre 
primele 75% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare 
WoS, din punctul de vedere al factorului de impact (cuartilele Q1-Q3 în notaţia WoS). 

 Să depună anual cel puţin câte o propunere de proiect de cercetare naţional sau 
internaţional (în condiţiile lansării competiţiilor de proiecte), din fonduri publice sau 
private. 

 
 Observaţii: 

 Numărul de lucrări în funcţie de gradul ştiinţific: 

 N1 N2 N3 N4 N5 
Asistent cercetare ştiinţifică (ACS) 3 1   1 
Cercetător ştiinţific (CS) 4 2  1 1 
Cercetător ştiinţific grad III (CS III) 6 4 1 1 2 

 
 Una din lucrările cotate WoS poate fi echivalată cu un brevet de invenţie înregistrat  la 

WIPO, EPO, USPTO sau JPO. 
 Una dintre lucrările indexate WoS poate fi echivalată cu un brevet de invenţie 

înregistrat  la OSIM. 



 Lucrările trimise spre publicare în reviste cotate WoS pot fi luate în considerare pe 
baza acceptului de publicare din partea revistei. 

 Abrevieri:  
o EPO: European Patent Office (Oficiul European de Patente) 
o ISI/WoS: baza de date a  Institute for Scientific Information Web of Science, 

actual Clarivate Analytics - Web of Science. 
o JPO: Japan Patent Office (Oficiul de Brevete al Japoniei) 
o OSIM: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  
o USPTO: United States Patent and Trademark Office (Oficiul de Brevete și 

Mărci al SUA) 
o WIPO: World Intellectual Property Organization (Organizaţia Mondială a 

Proprietăţii Intelectuale). 


