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Anexa 1 /HCF 2.02.2021 

Raportul de cercetare al FMI pentru anul 2020 

 

Nr. 

crt. 

Rezultate ale activității didactice și de 

cercetare științifică 
2020 

1 
Cărți publicate la edituri internaționale (nr. 

titluri) 
1 

2 
Capitole publicate la edituri internaționale 

(nr. titluri) 
6 

3 Cărți publicate la edituri naționale (nr. titluri) 0 

4 
Capitole publicate la edituri naționale (nr. 

titluri) 
1 

5 

Creatii/proiecte artistice realizate individual 

sau in grup, respectiv nominalizări/premii 

obținute – pentru activitatea de creație 

artistică (domeniul artistic) (nr. realizări)*** 

  

6 

Performanțe sportive obținute în campionate: 

la nivel universitar, național, european, 

mondial sau în competiții de reprezentare a 

României (si competiițiile asimiliate 

campionatelor); recorduri obținute la nivel 

național, european, mondial/olimpic – pentru 

activitatea de performanță sportivă (domeniul 

știința sportului și educației fizice) (nr. 

realizări)*** 

  

7 Brevete naționale 0 

8 Brevete internaționale 0 

 

 

Nr. 

crt. 

Rezultate ale activității de cercetare 

științifică 
2020 

1 

Articole publicate în reviste (ISI/ Clarivate 

Analitycs Roșu, Galben, Alb sau din 

categoria ISI/ Clarivate Analitics 

Arts&Humanities, ISI/ Clarivate Analitics 

Emerging Sources Citation Index sau 

ERIH+ (nr. articole)** 

31 
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2 
Articole publicate în reviste indexate BDI 

(nr. articole) 
9 

3 
Articole publicate în reviste neindexate (nr. 

articole) 
5 

4 

Lucrări prezentate la conferințe indexate 

ISI/ Clarivate Analitycs Proceedings sau 

IEEE Proceedings (nr. lucrări)** 

3 

5 
Lucrări prezentate la conferințe indexate 

BDI (nr. lucrări) 
  

6 
Lucrări prezentate la conferințe neindexate 

(nr. lucrări) 
6 

7 

Granturi, contracte de cercetare științifică 

obținute prin competiții internaționale (nr. 

de granturi) 

2 

Granturi, contracte de cercetare științifică 

obținute prin competiții internaționale 

(valoare totală euro) 

28536 

8 

Granturi, contracte de cercetare științifică 

obținute prin competiții naționale (nr. de 

granturi) 

1 

Granturi, contracte de cercetare științifică 

obținute prin competiții naționale (valoare 

totală lei) 

172775 

9 

Contracte de cercetare/ consultanță etc. 

încheiate cu agenți economici, firme etc. 

(nr. de contracte) 

  

Contracte de cercetare/ consultanță etc. 

încheiate cu agenți economici, firme etc. 

(valoare totală lei) 

  

10 

Indice Hirsch insumat (Web of Science)*** 116 

Indice Hirsch insumat (Scopus)*** 124 

Indice Hirsch insumat (Google Scholar)*** 188 

11 

Citări nominale în publicații de specialitate 

și cronici în presa scrisă – pentru activitatea 

de creație artistică (domeniul artistic) (nr. 

citări)** 

  

12 

Citări nominale ale activităţilor sportive în 

publicații de specialitate şi cronici în presa 

scrisă, titlurile onorifice sau publicaţiile de 

specialitate, realizate la solicitarea unui 

organism  de specialitate reprezentativ – 

pentru activitatea de performanță sportivă 

(domeniul știința sportului și educației 

fizice) (nr. citări)** 

  

 

 


