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NORME
referitoare la premierea rezultatelor obţinute de cadrele didactice şi cercetătorii
Facultății de Horticultură pe parcursul anului calendaristic anterior
Art. 1. Scop:
Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării cadrelor didactice
și cercetătorilor afiliaţi Facultății de Horticultură din cadrul Universității din Craiova prin
recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu
din fluxul ştiinţific principal internaţional.
Art. 2. Participanţi:
Cadre didactice și cercetători asociați ai Facultății de Horticultură din cadrul Universității
din Craiova.
Art. 3. Pentru premierea rezultatelor obţinute de cadrele didactice titulare şi cercetătorii
proprii și asociați pe parcursul anului calendaristic anterior se au în vedere următoarele
rezultate:
(i) Rezultate ale cercetării, materializate prin publicarea de articole în reviste indexate ISI
Web of Science cu factor de impact și în volume indexate ISI proceedings;
(ii) Brevete de invenție omologate OSIM;
(iii) Premii I, II și III obținute la concursurile studențești internaționale și naționale, cu
studenți sau echipe de studenți.
Art. 4. Criterii de eligibilitate:
4.1. Articolul științific conţine menţiunea afilierii instituționale (Universitatea din Craiova,
Facultatea de Horticultură) a autorilor care solicită premierea;
4.2. Se premiază doar articole publicate în reviste indexate ISI care au încadrarea
“document type” ca (1) “article”; (2) “review”;
4.3. Premiul se acordă o singură dată pentru un articol;
4.4. Se admit maxim 2 articole publicate în același volum / ediție.
Art. 5. Criterii cuantificabile de evaluare:
5.1. Pentru articolele publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters se va utiliza factorul
de impact cumulat (FIC) =
în care: Fi = factorul de impact al revistei i
ni = numărul de autori ai articolului i.
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Autorul va primi un premiu în cuantum de :
500 lei – pentru 0  FIC  0,25
1000 lei – pentru 0,25  FIC  0,5
1500 lei – pentru 0,5  FIC  1
2000 lei – pentru 1  FIC  1,5
2500 lei – pentru 1,5  FIC  2
3000 lei – pentru 2  FIC  2,5
3500 lei – pentru 2,5  FIC  3
4000 lei – pentru 3  FIC  3,5
4000 lei – pentru 3  FIC  3,5
4500 lei – pentru 3,5  FIC  4
5000 lei – pentru 4  FIC
5.2. Cuantumurile premiilor acordate cadrelor didactice care coordonează studenți ce obțin
premii la concursurile studențești naționale și internaționale sunt următoarele:
Premiul I – 900 lei
Premiul II – 700 lei
Premiul III – 600 lei
Mențiune – 400 lei
5.3. Pentru un brevet de invenție omologat OSIM se acordă un premiu în cuantum de 1500
lei.
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