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Aprobat, 

Conf. univ. dr. Florin-Leontin ABRAHAM 

Director 

Preşedintele Consiliului ştiinţific 

 

 

Metodologie cu privire la criteriile minimale de activitate și performanță 

aferente personalului din posturile de cercetare din cadrul Institutului 

Național pentru Studiul Totalitarismului 

 

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează criteriile minimale de activitate și performanță a 

personalului din posturile de cercetare din cadrul Institutului Național pentru Studiul 

Totalitarismului, în conformitate cu:  

• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările 

și completările ulterioare; 

• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Statutul Academiei Române, Monitorul Oficial al României, nr. 1152 din 3 decembrie 

2021; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, Monitorul Oficial al României nr. 1078 din 8 noiembrie 

2022; 

• Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de 

conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare (Anexa nr. 31 Comisia de istorie și studii 

culturale), Monitorul Oficial al României nr. 123 din 15 februarie 2017. 

 

Art. 2.  Criteriile minimale de activitate și performanță pentru posturile de cercetare sunt prevăzute 

în Anexa 1 a prezentei metodologii și fac parte integrantă din ea. 

 

Art. 3. Evaluarea îndeplinirii criteriile minimale de activitate și performanță se face de către 

directorul institutului pentru anul calendaristic trecut, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs.  

 

Art. 4. Fiecare cercetător va realiza o autoevaluare a activității în cadrul Institutului Național pentru 

Studiul Totalitarismului (I.N.S.T.), pentru anul supus evaluării, care face parte din portofoliul 
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individual al cercetătorului. Structura raportului individual de evaluare, precum și termenul de 

finalizare a acestuia, se stabilesc anual de către directorul institutului.   

 

Art. 5. Coordonatorul activității de cercetare/secretarul științific al I.N.S.T. certifică, sub 

semnătură, raportul de autoevaluare anual al fiecărui cercetător. 

 

Art. 6. În baza prezentei metodologii se includ criteriile minimale de activitate și performanță în 

fișa de post a fiecărui cercetător, devenind parte integrantă din contractul individual de muncă.  

 

Art. 7. Neîndeplinirea cerințelor minimale de activitate și performanță conduce la acordarea 

calificativului „NESATISFĂCĂTOR” și se sancționează conform normelor legale în vigoare.  

 

Art. 9. Prevederile prezentei metodologii au fost adoptate în ședința Consiliului științific al 

Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului din data de 20 ianuarie 2023, și intră în vigoare 

de la aceeași dată.  

 

 

Anexa 1 

 

Activitatea 1: Tema de plan 

a) Fiecare cercetător face parte în mod obligatoriu din cel puțin un program de cercetare aprobat 

de Secția de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române. Cercetătorii primesc sarcini scrise 

anuale din partea coordonatorului programului de cercetare, aprobate de directorul institutului, ele 

fiind incluse în portofoliul individual al fiecărui cercetător.  

b) Coordonatorul fiecărui program de cercetare evaluează în scris calitatea producției științifice 

aferente fiecărui cercetător, iar fișa de evaluare se include în portofoliul individual al cercetătorului. 

Calificativele folosite sunt: „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător”, „Nesatisfăcător”. Pentru temele 

de plan individuale evaluate cu calificativele „Satisfăcător” și „Nesatisfăcător” conducătorul de 

program va transmite în scris cercetătorului recomandări pentru remedierea problemelor semnalate, 

însoțite de termene de finalizare;  

c) Neîndeplinirea sarcinilor din tema de plan conduce la acordarea calificativului 

„NESATISFĂCĂTOR” și se sancționează conform nomelor legale în vigoare; 

d)  Îndeplinirea întârziată, incompletă sau fără a respecta condițiile de calitate, din motive care-i 

sunt imputabile respectivului cercetător, conduce la acordarea cel mult a calificativului 

„SATISFACĂTOR”. Întârzierile repetate în îndeplinirea sarcinilor aferente temei de plan conduc 

la acordarea calificativului „NESATISFĂCĂTOR” și se sancționează conform normelor legale în 

vigoare. De asemenea, pentru lucrările de plan evaluate de conducătorul de program prin 

calificativele „Satisfăcător” și „Nesatisfăcător”, neremediate la timp, se poate acorda calificativul 

„NESATISFĂCĂTOR” și se sancționează conform nomelor legale în vigoare.  
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Activitatea 2: Publicarea rezultatelor cercetării 

a) Sunt luate în calcul doar acele publicații în care apare menționată apartenența respectivului 

cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. 

 

b) Asistent de cercetare 

• Cel puțin 1 (unu) articol in extenso publicat într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau un articol științific publicat într-un volum publicat 

la o editură din categoriile A și B stabilite de CNSC. 

 

c) Cercetător științific 

• Cel puțin 1 (unu) articol in extenso publicat într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau un articol științific publicat într-un volum publicat 

la o editură din categoriile A și B stabilite de CNSC. 

• Cel puțin 1 (una) recenzie/biografie publicată într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016.   

 

d) Cercetător științific III 

• Cel puțin 2 (două) articole in extenso publicate într-o revistă indexată într-una din bazele 

de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau într-un volum publicat la o editură din categoriile 

A și B stabilite de CNSC (cerință valabilă pentru anul 2023); 

• Cel puțin 1 (una) recenzie/biografie publicată într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016. 

 

e) Cercetător științific II 

• Cel puțin 2 (două) articole in extenso publicate într-o revistă indexată într-una din bazele 

de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau într-un volum publicat la o editură din categoriile 

A și B stabilite de CNSC (cerință valabilă pentru anul 2023); 

• Începând cu anul 2024: cel puțin 1 (unu) articol in extenso într-o revistă indexată ISI cu 

factor de impact sau ERIH+, sau un 1 (unu) articol științific in extenso la o editură din 

străinătate, din lista editurilor acceptate de CNSC; 

• Începând cu anul 2024: cel puțin 1 (unu) articol in extenso într-o revistă indexată într-una 

din bazele de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau un articol științific publicat într-un 

volum publicat la o editură din categoriile A și B stabilite de CNSC; 
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• Cel puțin 1 (una) recenzie/biografie publicată într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016. 

 

f) Cercetător științific I 

• Cel puțin 2 (două) articole in extenso publicate într-o revistă indexată într-una din bazele 

de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau într-un volum publicat la o editură din categoriile 

A și B stabilite de CNSC (cerință valabilă pentru anul 2023); 

• Începând cu anul 2024: cel puțin 1 (unu) articol in extenso într-o revistă indexată ISI cu 

factor de impact sau ERIH+, sau un 1 (unu) articol științific in extenso la o editură din 

străinătate, din lista editurilor acceptate de CNSC; 

• Începând cu anul 2024: cel puțin 1 (unu) articol in extenso într-o revistă indexată într-una 

din bazele de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau un articol științific publicat într-un 

volum publicat la o editură din categoriile A și B stabilite de CNSC; 

• Cel puțin 1 (una) recenzie/biografie publicată într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016. 

 

Echivalări și excepții:  

• Coordonarea unui program de cercetare aprobat de Secția Științe Istorice și Arheologie a 

Academiei Române se echivalează cu 1 (unu) articol in extenso publicat într-o revistă 

indexată ISI sau ERIH+; 

• Coordonarea editorială a unui volum din seria „România 1945-1989. Enciclopedia 

regimului comunist” se echivalează cu 1 (unu) articol in extenso publicat într-o revistă 

indexată ISI sau ERIH+; 

• Pentru o carte de unic autor publicată la o editură din categoriile A și B stabilite de CNSC 

50 de pagini (2.000 semne/pagină) se echivalează cu 1 (un) articol in extenso publicat într-

o revistă indexată într-una din bazele de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016;   

• Pentru o carte de unic autor publicată la o editură de prestigiu din străinătate, 50 de pagini 

(2.000 semne/pagină) se echivalează cu 1 (un) articol in extenso publicat într-o revistă 

indexată ISI sau ERIH+; 

• Coordonarea unui volum colectiv (cu cel mult 3 coordonatori) la o editură din categoriile 

A și B stabilite de CNSC se echivalează cu 1 (unu) articol in extenso publicat într-o revistă 

indexată într-una din bazele de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016; 
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• Coordonarea unui volum colectiv (cu cel mult 3 coordonatori) la o editură de prestigiu din 

străinătate se echivalează cu 1 (unu) articol in extenso publicat într-o revistă indexată ISI 

sau ERIH+; 

• Un volum de documente, cu aparat critic și index, se echivalează cu 1 (unu) articol in 

extenso publicat într-o revistă indexată ISI sau ERIH+. 

• În situația în care un CS II sau CSI nu poate îndeplini, din motive întemeiate, condiția de a 

realiza „cel puțin 1 (unu) articol in extenso într-o revistă indexată într-una din bazele de 

date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau un articol științific publicat într-un volum publicat 

la o editură din categoriile A și B stabilite de CNSC”,  Consiliul științific al I.N.S.T. poate 

acorda o dispensă, cu condiția ca în același an de raportare să îndeplinească cerința 

subsecventă: „Cel puțin 2 (două) articole in extenso publicate într-o revistă indexată într-

una din bazele de date internaționale indicate în Anexa 31 a Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016, sau într-un volum publicat la o editură din 

categoriile A și B stabilite de CNSC”. Dispensa nu poate fi acordată în doi ani consecutivi.   

 

Activitatea 3: Participarea la manifestări științifice naționale și internaționale 

a) Sunt luate în calcul doar evenimentele științifice în care apare menționată apartenența 

respectivului cercetător la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului.  

 

b) Asistent de cercetare 

• Cel puțin 2 (două) conferințe naționale care au comitet de selecție a participanților, dintre 

care una la manifestările științifice organizate de I.N.S.T.; 

 

c) Cercetător științific 

• Cel puțin 2 (două) conferințe naționale care au comitet de selecție a participanților, dintre 

care una la manifestările științifice organizate de I.N.S.T.; 

 

d) Cercetător științific III 

• Cel puțin 2 (două) conferințe naționale care au comitet de selecție a participanților, dintre 

care una la manifestările științifice organizate de I.N.S.T.; 

• Cel puțin 1 (una) conferință internațională organizată. 

 

e) Cercetător științific II 

• Cel puțin 2 (două) conferințe naționale care au comitet de selecție a participanților, dintre 

care una la manifestările științifice organizate de I.N.S.T.; 

• Cel puțin 1 (una) conferință internațională; 

 

f) Cercetător științific I 

• Cel puțin 3 (trei) conferințe naționale care au comitet de selecție a participanților, dintre 

care una la manifestările științifice organizate de I.N.S.T.; 

• Cel puțin 1 (una) conferință internațională. 
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Activitatea 4: Muncă redacțională în cadrul institutului 

În cadrul institutului se desfășoară activitate redacțională în cadrul editurii I.N.S.T. și a periodicului 

„Arhivele totalitarismului”. Activitatea redacțională este complementară celei de cercetare, fiind 

inclusă în categoria „opțională, dar obligatorie” pentru personalul de cercetare cu normă întreagă 

de muncă în cadrul I.N.S.T.  

 

Activitatea 5: Dezvoltarea instituțională a institutului 

i) Organizarea de evenimente științifice ale institutului 

Evenimentele științifice organizate de I.N.S.T., individual sau colaborare cu alte 

instituții/universități/ONG-uri, sunt cele incluse în programul anual al activităților științifice. La 

dispoziția directorului institutului pot fi organizate și alte evenimente științifice decât cele cuprinse 

în programul anual al activităților științifice. Având în vedere faptul că activitatea de organizare de 

evenimente științifice este complementară celei de cercetare, aceasta este inclusă în categoria 

„opțională, dar obligatorie” pentru personalul de cercetare cu normă întreagă de muncă în cadrul 

I.N.S.T.    

 

ii) Promovarea în spațiul public a activităților institutului  

Având în vedere importanța informării publicului asupra activităților institutului, transmiterea 

informațiilor pe pagina de internet www.totalitarism.ro și cu ajutorul instrumentelor social media 

asociate I.N.S.T. este o activitate cu caracter permanent, din categoria „opțională, dar obligatorie” 

pentru toți cercetătorii. Activitățile de promovare în spațiul public sunt dispuse de directorul 

institutului, sau de altă persoană desemnată de acesta.  

 

iii) Activități administrative 

Viața unui institut de cercetare implică și desfășurarea de activități administrative (cereri de 

finanțare, aplicații pentru programe și proiecte, răspunsuri la scrisori și memorii ș.a.), care au, cel 

mai adesea un caracter discontinuu. Activitățile administrative sunt complementare celor de 

cercetare și se desfășoară în urma unor dispoziții verbale sau scrise ale directorului institutului, 

fiind parte din categoria „opțională, dar obligatorie”. Ele se includ în portofoliul de activități 

individual al cercetătorilor și sunt menționate ca atare în raportul de autoevaluare anuală.  

 

Notă: Fiecare cercetător al institutului trebuie să fie implicat activ în realizarea activităților 

„opționale, dar obligatorii”. În lipsa realizării unor activități dovedibile din categoria „opționale, 

dar obligatorii”, incluse în fișa de post, cercetătorii nu îndeplinesc condițiile minimale de activitate 

și performanță.  

 

Alte prevederi 

Personalul de cercetare din I.N.S.T. îşi desfășoară programul individual în timpul legal de muncă 

de luni până vineri, conform programului stabilit de directorul institutului. Personalul de cercetare 

este prezent în mod obligatoriu la sediul institutului în zilele de luni, precum și în toate celelalte 
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zile ale săptămânii ori de câte ori este organizată o activitate colectivă: adunări generale, sesiuni de 

comunicări științifice, orice alte manifestări și evenimente organizate de instituție.   

Pentru îndeplinirea planurilor individuale, cuprinse în programele colective de cercetare aprobate 

de Consiliul științific și de Academia Română, cercetătorii își desfășoară activitatea în biblioteci și 

arhive, pentru documentarea și redactarea lucrărilor de cercetare curente aprobate de conducerea 

Institutului. 

 

Cercetătorii participă în mod obligatoriu la manifestările științifice organizate de Secția de Științe 

Istorice și Arheologie a Academiei Române de Academia Română în ansamblul său. 

 

Cercetătorii pot participa, în limita resurselor materiale și de timp disponibile, cu comunicări 

științifice legate de programele de cercetare și la manifestările științifice organizate de alte instituții 

de cercetare universitare și academice din țară și din străinătate. 
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