Stimata D-na/Stimate D-le,
In conformitate cu rolul Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior al Cercercetarii
Stiintifice Universitare, privind diseminarea informatiei legate de activitatea de cercetare va transmitem
urmatorul mesaj venit din partea Cabinetului Ministrului Educatiei si Cercetarii.
Nr. 10784 din 11 aprilie 2005

NOTĂ
privind constituirea Registrului NaŃional al ExperŃilor
în învăŃământul superior şi cercetare
adresată universităŃilor şi comunităŃii ştiinŃifice
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării demarează constituirea unui Registru NaŃional al
ExperŃilor în învăŃământul superior şi cercetare.
Această iniŃiativă este parte componentă a preocupării Ministerului EducaŃiei şi
Cercetării de asigurare a calităŃii în educaŃie şi cercetare.
Acest proces este necesar deoarece s-au constatat disfuncŃii în activitatea mai multor
comisii de evaluare a performanŃelor din învăŃământul superior şi din cercetare.
Persoanele din Registrul NaŃional al ExperŃilor vor fi puternic implicate în activitatea
comisiilor şi consiliilor consultative ale Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, vor asigura
transparenŃă şi implementarea politicilor Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.
Persoanele care vor intra în Registrul NaŃional al ExperŃilor trebuie să satisfacă
următoarele criterii de eligibilitate:
(1) doctor în ştiinŃe sau arte;
(2) angajat într-o instituŃie de învăŃământ superior sau de cercetare-dezvoltare-inovare
din Ńară sau străinătate;
(3) gradul didactic minim de lector sau echivalent în institutele de cercetare;
(4) reputaŃie ştiinŃifică naŃională şi internaŃională dovedită prin publicaŃii, distincŃii
(premii) ştiinŃifice şi granturi de cercetare.
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării încurajează puternic înscrierea cercetătorilor români
din străinătate în Registrul NaŃional al ExperŃilor.
Înscrierea se face în următoarele modalităŃi:
a) autopropunere;
b)
propunere din partea instituŃiilor de învăŃământ superior sau a institutelor de
cercetare;
c)
propunere din partea asociaŃiilor ştiinŃifice sau profesionale.
AplicaŃia de înscriere va conŃine:
1.
Cerere simplă de înscriere din partea persoanei sau instituŃiei propunătoare.
2.
Date de identificare: numele şi prenumele, instituŃia la care este angajat, gradul
didactic / cercetare, specializarea şi domeniul de expertiză.
3.
PublicaŃii ISI (ultimii 5 ani); se pot include şi factorul de impact al revistelor şi
numărul de citări.
4.
PublicaŃii indexate în baze de date internaŃionale care fac un proces de selecŃie al
revistelor şi/sau lucrărilor (ultimii 5 ani).
5.
CărŃi publicate în edituri naŃionale sau internaŃionale (ultimii 5 ani).
6.
InformaŃii despre calitatea de membru în:
a) colective editoriale ale revistelor indexate ISI, în baze de date internaŃionale care
fac un proces de selecŃie al revistelor şi /sau lucrărilor;
b) colective editoriale ale editurilor internaŃionale.
7.
Premii naŃionale şi internaŃionale obŃinute pe baza unui proces de selecŃie (ultimii
5 ani).
8.
Granturi obŃinute (ultimii 5 ani).
9.
Curriculum Vitae şi lista completă a lucrărilor ştiinŃifice.
Documentele vor fi transmise prin e-mail la adresa danieldavid@mec.edu.ro, până la
data de 16 mai 2005, orele 17.

MINISTRU,
Mircea MICLEA

