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Art. 1. Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de profesor 

și conferențiar, precum și a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare de cercetător științific 

gradul I și gradul II sunt cele prevăzute în Ordinul Ministrulul educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6129 din 20 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 

123 bis/15.02.2017. 

Art. 2. Pentru conferirea titlurilor didactice de lector/șef de lucrări și asistent universitar, precum și 

a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare de asistent de cercetare, cercetător științific gradul 

III și cercetător științific, se aplică standardele proprii ale Universității Petrol – Gaze din Ploiești, 

după cum urmează: 

Domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Științele pământului, Inginerie chimică, 

Inginerie electrică, Inginerie geologică, Mine, petrol și gaze, Ingineria mediului, Inginerie 

industrială și management, Inginerie electronică, Calculatoare, tehnologia informației și 

ingineria sistemelor, Inginerie mecanică, Științe economice și administrarea afacerilor 

CRITERII DE EVALUARE 

A. Elaborarea şi publicarea la edituri recunoscute, de cursuri universitare, tratate, monografii, 

culegeri de probleme, îndrumare de laborator, îndrumare de proiect; pentru fiecare lucrare elaborată 

şi publicată candidatul precizează numărul paginilor al căror autor este NPG şi stabileşte punctajul 

aferent acesteia astfel: 

A.1. Pentru tratate, monografii, cursuri universitare publicate la edituri internaţionale de prestigiu 

din străinătate, punctajul este 𝑃𝐴1 =  𝑁𝑃𝐺 ; pentru cărţi publicate la edituri din Republica Moldova, 

punctajul este 𝑃𝐴1 =  0.5𝑁PG.  

A.2. Pentru tratate, monografii, cursuri universitare, publicate la edituri naţionale recunoscute de 

CNCS, punctajul este 𝑃𝐴2 =  0.5𝑁𝑃𝐺 ; începând cu anul 2000, se iau în considerare numai editurile 

naţionale recunoscute CNCSIS/CNCS. 

A.3. Pentru culegeri de probleme, îndrumare de laborator, îndrumare de proiect, publicate la edituri 

naţionale recunoscute CNCS, punctajul este 𝑃𝐴3 =  0.3𝑁𝑃𝐺 ; începând cu anul 2000, se iau în 

considerare numai editurile naţionale recunoscute CNCS.  

A.4. Pentru coordonarea unor colective de autori ale unor lucrări publicate, punctajul este PA4= kA, 

cu kA = 20 pentru cursuri universitare, tratate, monografii, respectiv kA=10 pentru îndrumare de 

laborator, culegeri de probleme, îndrumare de proiect; începând cu anul 2000, se iau în considerare 

numai editurile naţionale recunoscute CNCS.  

Punctajul total realizat la acest criteriu va fi PA = PA1+PA2+PA3 + PA4  

B. Elaborarea şi publicarea de articole ştiinţifice în revistele de specialitate sau  în volumele 

unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale şi/sau brevete de invenţii; pentru fiecare 

lucrare elaborată şi publicată şi pentru fiecare invenţie brevetată , candidatul precizează numărul 

autorilor NAUT şi stabileşte punctajul total (PB) aferent acesteia astfel: 

Pentru articolele publicate în reviste de specialitate şi pentru invenţii brevetate, punctajul este 
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k
P , cu kP = 2500 x factorul de impact 

1
, dacă articolul a fost publicat într-o revistă 

cotată ISI; kP = 250, dacă articolul a fost publicat într-o revistă indexată ISI care nu are factor de 

impact; kP = 150, pentru un articol publicat în reviste internaţionale (din străinătate), necotate ISI, 

dar indexate în alte BDI sau publicate (in extenso, nu doar rezumatul) în volumele conferinţelor 

                                                 
1
 Factorul de impact al revistei la data înscrierii candidatului la concurs. Valoarea acestuia se ia din ultima ediție a JCR. 

 



internaţionale indexate ISI; kP = 100, pentru un articol publicat în reviste de specialitate recunoscute 

CNCS anterior lunii mai 2011, categoria B+; kP = 80, pentru un articol publicat în reviste de 

specialitate recunoscute CNCS anterior lunii mai 2011, categoria B; kP = 100, pentru un articol 

publicat (in extenso, nu doar rezumatul) în volumele conferinţelor ştiinţifice internaţionale, 

neindexate ISI; kP = 50, pentru un articol publicat (in extenso, nu doar rezumatul) în volumele 

conferinţelor ştiinţifice naţionale; kP = 30, pentru o lucrare/studiu prezentată la manifestări 

ştiinţifice internaţionale sau naţionale cu comitet de program (se va anexa copie după certificatul de 

participare eliberat de organizatori; nu se acordă aceste puncte dacă lucrarea/studiul a fost trecut la 

articole in extenso); kP = 7500, pentru fiecare lucrare finalizată cu brevet de invenţie, omologată de 

organisme internaţionale (din străinătate) recunoscute; kP = 2500, pentru fiecare lucrare finalizată cu 

brevet de invenţie, omologată de OSIM. 

C. Elaborarea de lucrări ştiinţifice pe bază de contracte de cercetare (CNCS, PNCDI, PC, societăţi 

comerciale etc.); pentru fiecare contract câştigat şi finalizat (încasat) se stabileşte punctajul acestuia 

astfel: 

C.1. Pentru fiecare contract realizat în ultimii 5 ani, se precizează valoarea sumei care s-a încasat în 

perioada pentru care se face raportarea, notată VC (RON); punctajul aferent contractelor este  

𝑃𝐶1 =  𝑘𝐹
𝑉𝐶

5000𝑁𝐴𝑈𝑇
, unde NAUT este numărul membrilor colectivului contractului/proiectului iar kF 

= 6 , în cazul în care candidatul a fost director de program (proiect, contract) şi kF = 2, în cazul în 

care candidatul a fost numai membru al colectivului de realizare a programului (proiectului, 

contractului).  

C.2. Pentru fiecare contract realizat în perioada anterioară ultimilor 5 ani, punctajul aferent contractelor 

este PC2 = kF, cu kF = 3, în cazul în care candidatul a fost responsabilul lucrării de cercetare şi kF = 1, în 

cazul în care candidatul a fost numai membru al echipei de realizare a lucrării de cercetare. 

Note:  

a) Pentru contractele de cercetare derulate pe mai mulţi ani, se va lua în considerare suma încasată 

pentru fiecare an. Pentru etapele contractelor încasate anterior ultimilor 5 ani se va aplica criteriul 

C2.  

b) În perioada în care candidatul a fost angajat la UPG Ploieşti cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată, se vor raporta numai contractele de cercetare încheiate de UPG Ploieşti cu diferiţi 

beneficiari. 

c) Pentru perioada anterioară angajării la UPG Ploieşti cu contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată, precum şi pentru candidaţii care provin din afara UPG Ploieşti, aceştia vor 

prezenta adeverinţe de la instituţia/instituţiile unde au fost angajaţi, din care să rezulte date de 

certificare pentru contractele de cercetare: tema, valoarea încasată a contractului, perioada de 

derulare şi calitatea persoanei respective în colectivul de cercetare: responsabil sau membru.  

d) În numărul de autori (NAUT) nu se includ studenţii care fac parte din colectivul de cercetare. 

Punctajul total realizat la acest criteriu va fi PC = PC1+PC2 

D. Citări ale lucrărilor publicate; se iau în calcul numai citările în publicaţiile acceptate pentru fiecare 

domeniu, din OM nr. 6129/20.12.2016. Dacă la un domeniu nu sunt precizate publicaţiile acceptate 

în care se citează lucrările ştiinţifice, atunci se iau în considerare citările în cărţi, reviste ISI sau BDI 

şi în volume ale unor manifestări ştiinţifice ISI sau BDI. Acolo unde se precizează nu se iau în 

considerare citările provenind din lucrări care au ca autor sau coautor candidatul (autocitările). 

Pentru fiecare citare se acordă 25 de puncte, iar punctajul total rezultat la acest criteriu se notează 

cu PD. Citările lucrărilor publicate vor fi prezentate de candidat în dosarul de concurs în formatul 

prevăzut în Anexa 5 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare 

a posturilor didactice şi de cercetare vacante. 

Punctajul total (PT) este:  

PT = PA + PB + PC + PD 



Punctajul total minim pentru domeniile prevăzute mai sus este 

Lector/ Şef de lucrări/CS III - PT ≥ 50    

Asistent/Asistent de cercetare/CS - PT ≥ 25  

cu următoarele precizări: 

- Pentru domeniul Inginerie chimică, se iau in considerare citările din baza de date SCOPUS. 

- Pentru domeniul Ingineria mediului, în cadrul fiecărui criteriu (A1, A2, A3), se vor respecta 

condiţiile cantitative minimale prevăzute în Anexa nr. 18 din O.M. nr. 6129/2016.  

- Pentru domeniul Chimie, în cadrul fiecărui criteriu (A1, A2, A3), se vor respecta condiţiile 

cantitative minimale prevăzute în Anexa nr. 4 din O.M. nr. 6129/2016. 

- Pentru domeniul Inginerie industrială și management, punctajul total minim este: 

Lector/ Şef de lucrări/CS III - Punctaj total A≥ 140 

Asistent/Asistent de cercetare/CS - Punctaj total A≥ 90 

 

  



Domeniul: Știinţe juridice  

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Elementul pentru care 

se acordă punctajul 

I1 Cărți publicate la edituri internaționale de prestigiu, la 

edituri de prestigiu din străinătate sau la edituri din țară 

cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, 

după cum urmează: 

 

Punctajul de mai jos se dublează dacă lucrarea a apărut 

într-o limbă de largă circulație la o editură 

internațională de prestigiu și se găsește în minimum 10 

biblioteci din catalogul desemnat de autoritatea 

națională de cercetare pentru criteriile de selecție la 

finanțare a proiectelor de cercetare 

- Tratate 

- Monografii  

- Cursuri universitare 

- Practică și/sau legislație comentată 

- Traduceri de cărți 

- Îndrumare practice 

10 

8 

7 

5 

5 

2 

Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri 

din străinătate cu peer review internațional sau la edituri 

din România acreditate de CNCS (categoria B) 

½ din punctajele de mai sus/carte 

 

I2 Articole/Studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste 

științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice 

1  Pe articol/studiu 

Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație 

internațională 

3 

I3 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale 

conferinţelor care prezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu 

prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

1 Pe articol/studiu 

Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație 

internațională 

3 

I4 Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă contribuții 

in extensor, publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 

științelor juridice; studii în volume collective internaționale sau în 

volume ale conferințelor internaționale care prezintă contribuții in 

extensor, publicate la edituri cu prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,5 Pe traducere 

I5 Director/responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare internaţionale 

10 Pe grant/contract 

I6 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare internaţionale 

3 Pe grant/contract 

I7 Director/responsabil în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare naţionale 

5 Pe grant/contract 

I8 Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte directe de 

cercetare naţionale 

2 Pe grant/contract 

I9 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau 

volume, publicate la edituri românești cu prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor juridice, precum și în reviste științifice românești 

de prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,2 Pe citare 

I10 Citări ale publicaţiilor candidatului în cărţi, capitole de cărţi sau 

volume, publicate la edituri cu prestigiu internaţional, respectiv 

articole în reviste străine de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice 

0,4 Pe citare 

I11 Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui 

articol/studio al candidatului care prezintă contribuții in extenso, 

publicat în reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice 

Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui articol/studiu al 

candidatului care prezintă contribuții in extenso, publicat în reviste 

științifice din străinătate de prestigiu în domeniul științelor juridice 

5 Pe articol/studiu 

I12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte Academii înfiinţate prin 

lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 

1 Pe premiu 

113 Redactor al unei reviste editate în ţară, de prestigiu în domeniul 

ştiinţelor juridice 

Se dublează punctajul, dacă revista este editată în străinătate, într-o 

limbă de largă circulație internațională. Se adaugă câte un punct 

suplimentar pentru fiecare trei ani consecutive de vechime în funcția 

de redactor 

1 Pe titlu revistă 

I14 Coordonator de volume publicate la edituri naționale cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri din 

străinătate  

2 Pe volum coordonat 

I15 Membru în consiliul editorial al unei reviste ştiinţifice prestigiu în 

domeniul ştiinţelor juridice 

Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 Pe revistă 

I16 Organizator de conferinţe naţionale 

Se dublează punctajul pentru conferințe internaţionale 

1 Pe conferinţă 

I17 Participare la conferinţe naţionale în calitate de:  Pe conferinţă 



Keynote speaker 

Speaker 

Moderator 

Punctajul se dublează pentru conferințele internaționale 

2 

1 

0,5 

I18 Coordonarea unor programe de studii universitare 

Punctajul se dublează dacă progrmul este oferit în limbi de largă 

circulație internațională. Punctajul se triplează dacă programul este 

oferit în limbi de largă circulație internațională și timp de trei ani 

consecutive jumătate din studenții înscriși sunt străini 

1 Pe program de studii 

I19 Mobilități de predare în cadrul programelor de cooperare 

internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD etc.) 

1 Pe mobilitate 

I20 Profesor asociat/visitig/cadru didactic universitar la o universitate din 

străinătate 

2/lună de 

misiune 

Pe pe universitate 

I21 Studii și perfecționare în străinătate: 

- Master la o universitate din străinătate 

- Doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție din 

străinătate 

- Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin 

o lună la o universitate din străinătate 

 

1 

2 

1/lună de stagiu 

 

Pe program de master 

Pe doctorat 

Pe universitate 

I22 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea 

proiectelor unor acte normative 

Constituție, cofuri fundamental 

3 

 

10 

Pe proiect de act 

normativ 

I23 Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene organizate de 

profesiile juridice 

0,5 Pe comisie 

I24 Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, instituții publice 

sau corpuri profesionale 

1 Pe opinie 

I25 Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice: 

- Din învățământul superior 

- Din învățământul preuniversitar 

 

0,2 

0,1 

 

Pe comisie 

I26 Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile electorale 0,1 Pe comisie 

I27 Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea publică a tezelor 

de doctorat 

0,5 Pe comisie 

I28 Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

3 Pe consiliu/comisie 

Lector: (C7 conform Anexei nr. 24 - O.M. nr. 6129/2016) 

Punctaj total C7 ≥25 

Asistent: (C7 conform Anexei nr. 24 - O.M. nr. 6129/2016) 

Punctaj total C7 ≥8 

  



Domeniul: Sociologie, ştiinţe politice şi administrative 

Nr. 

criteriu 

Denumirea indicatorului 

Punctajul 

Elementul pentru 

care se acordă 

punctajul 

I1 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f mai mare 

sau egal cu 0,1 

(2+4xf) x 

2/n 

Pe articol 

 

I2 Articole în reviste cotate ISI cu factor de impact f mai mic de 0,1, 

sau în reviste indexate în cel puţin 3, respective 2 din bazele de date 

internaţionale recunoscute sau în reviste care au avut o cotație 

națională B sau B+ înainte de 2011, capitole în volume publicate la 

edituri cu prestigiu internațional (A1) sau la edituri cu prestigiu 

recunoscut (A2) 

2 x m /n Pe articol 

I3 Cărţi publicate ca unic autor 10 x m Pe carte 

I4 Cărţi publicate în calitate de coautor, având n coautori  6 x m/n Pe carte 

I5 Cărţi coordonate, având n coordonatori 5 x m/n Pe carte 

I6 Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu 

ISBN) 

2 x m/n Pe studiu/capitol 

I7 Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel 

puţin 3 din bazele de date internaţionale recunoscute; sau termeni de 

minimum o pagină în dicţionare de specialitate 

0,5 x m/n Pe recenzie sau 

termen 

I8 Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISSN) sau 

indexate în cel puţin una din bazele de date internaţionale 

recunoscute, traduceri ale unor lucări fundamentale din domeniul 

științelor sociale 

1 x m/n Pe lucrare 

I9 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste 

cotate ISI, în cărţi, capitol de cărți sau volume ori reviste indexate în 

baze de date internaţionale (nu se iau în considerare autocitările). n 

este numărul de autori al publicaţiei citate sau recenzie la cărțile de 

autor publicagte în reviste indexate în baze de date internaționale. 

(0,2 + 4 x f) 

x 2/n 

Pe citare 

I10 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau 

indexată de o bază de date internaţională recunoscută; membru în 

comitetul de redacţie al unei asemenea reviste 

5 Pe revistă 

Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste 3 Pe revistă 

I11 Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI sau 

indexată de o bază de date internaţională recunoscută; membru în 

comitetul de redacţie al unei asemenea reviste 

2 Pe revistă 

Membru în comitetul de redacție al unei asemenea reviste 1 Pe revistă 

I12 Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură 

cu prestigiu internaţional 

4 Pe colecţie/serie 

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii 2 

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură 

din ţară. 

2 

Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii 1 

I13 Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel 

puţin 50.000 lei de o entitate din străinătate 

7 Pe proiect 

I14 Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 50.000 

lei de o entitate din ţară 

5 Pe proiect 

I15 Profesor invitat (visiting) la o universitate de prestigiu din 

străinătate (titular de curs finalizat prin evaluarea studenţilor) 

10 Pe universitate 

Profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din 

străinătate, pentru o perioadă de cel puţin o lună; 

5 

Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin un an 

academic la o universitate de prestigiu din străinătate sau obținerea 

unei diploma de doctor la o universitate din străinătate 

3 

I16 Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în 

străinătate 

1 Pe conferinţă 

I17 Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în  ţară 0,5 Pe conferinţă 

I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în 

valoare de cel puţin 25.000 lei 

0,5 Pe grant/bursă 

I19 Iniţierea de programe universitare 2 Pe program 

Introducerea de cursuri noi 0,5 Pe curs 

Publicare cursuri pentru studenţi 1 x m/n Pe lucrare 

I20 Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect 

finanţat pe bază de competiţie cu cel puţin 100.000 lei 

1 Pe proiect 



I21 Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

şi Certificatelor Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

1 Pe consiliu/comisie 

I22 Studiu, individual sau colectiv, de evaluare şi fundamentare de 

politici publice elaborat, în urma unor concursuri de selecţie, pentru 

diverse instituţii publice guvernamentale/organizaţii 

internaţionale/centre de cercetare 

2 x m/n Pe lucrare 

I23 Participarea în colectivele de elaborare sau implementare a 

granturilor sau a proiectelor de dezvoltare instituţională socială şi 

regională; transfer de cunoaştere şi instrumente de politici; asistenţă 

pentru dezvoltare s.a., finanţate de o entitate regională, naţională sau 

din străinătate 

1 Pe proiect 

Lector: (C7 conform Anexei nr. 25 - O.M. nr. 6129/2016) 

Punctaj total C7 ≥25 

Asistent: (C7 conform Anexei nr. 25 - O.M. nr. 6129/2016) 

Punctaj total C7 ≥8 

  



Domeniul: Psihologie, Știinţe ale educaţiei, Educație fizică și sport  

Indicator Denumirea indicatorului Punctaj  

Asistent, 

cercetător 

ştiinţific 

Lector, 

cercetător 

ştiințific gradul 

III 

C1 
I1 Carte de specialitate 25 

Nu se aplică 25 
I2 Carte cu caracter didactic 25 

C2 

I3 

Studiu de specialitate publicat în reviste 

cotate ISI, ERIH INT1, INT2 sau NAT, 

CNCS A 

20 

15 30 

I4 

Studiu de specialitate publicat în reviste 

cotate BDI (MLA, Scopus, EBSCO, 

ProQuest etc.) 

15 

I5 
Studiu de specialitate publicat în reviste 

cotate CNCS B (B+ până la 31.12.2011) 
10 

I6 
Studiu de specialitate publicat în reviste 

cotate CNCS C (B până la 31.12.2011) 
5 

I7 

Studiu de specialitate publicat în 

volume colective INT sau în volumele 

unor conferinţe INT 

10 

I8 

Studiu de specialitate publicat în 

volume colective NAT sau în volumele 

unor conferinţe NAT 

5 

Se iau în considerare cărţile/ articolele/ studiile cu relevanţă pentru domeniu.  



Domeniul: Filologie 
D

o
m

e
n

iu
l 

ac
ti
it
ăţ

ilo
r 

 Indicatori Categorii  Subcategorii Punctaj 

1
. 

A
c
ti

v
it

a
te

a
 d

id
a

c
ti

c
ă
 ş

i 
p

ro
fe

si
o

n
a

lă
 (

A
1

) 

1.1. Cărţi şi capitole în lucrări de 

specialitate, ediții. Se au în vedere 

lucrări publicate la edituri de 
prestigiu (a) di străinătate; (b) din 

țară 

 

1.1.1. Carte de autor unic, bazată pe teza de 

doctorat  

 30 p/carte 

1.1.2. Autor sau coauthor [= autor de capitol(e)] de: 

monografie, sinteză, volum de studii tematice, 
studiu lingvistic, filologic, de critică sau istorie 

literară, dicționar științific, ediție critic filologică 

(text vechi, documente, traducerea și editarea 
critică a unui text scris într-o limbă veche) 

(a) autor/ 

coautor 

40p/20p/ 

carte 

(b) autor/ 

coautor 

30p/15p/ 

carte 

1.1.3 Coordonator/coautor la lucrări fundamentale 

sau de referință (dicționare, enciclopedii, atlase, 
tratate) 

(a) coordonator/ 

coautor 

30p/20p/ 

carte 

(b) coordonator/ 

coautor 

25p/15p/ 

carte 

1.1.4. Editarea cu aparat științific a unei opere 

ştiinţifice sau literare (inclusiv antologii) cu text(e) 
aparținând altui autor decât cel al ediției 

(a) autor/ 

coautor 

25p/15p/ 

carte 

(b) autor/ 
coautor 

20p/10p/ 
carte 

1.1.5. Editarea de volume decurgând din lucrări ale 

unor simpozioane, colocvii, conferințe, congrese, 
workshopuri pe teme științifice, organizate în cadru 

instituțional de către Universități, Academia 

Română, Institutele Academiei Române; editarea 
de volume colective și de numere tematice ale 

publicațiilor de specialitate 

 

(a) coordonator 

(editor) / 
Co-editor 

20p/10p/ 

volum 

(b) coordonator 

(editor)/ 

Co-editor 

10p/7p/ 

volum 

 

1.2. Traduceri 1.2.1. Traducerea unei opere științifice și 

beletristice din autori consacrați 

autor/coautor 15p/10p/ 

carte 

1.2.2. Dotarea unei traduceri cu aparat critic (note 

bio-bibliografice, note și comentarii) 

autor/coautor 15p/7p/ 

carte 

1.3. Material didactic Curs sau manual universitar cu ISBN autor/coautor 20p/10p/ 

carte 

1.4. Îndrumare Conducător de doctorat  10p/ 

calitate 

2
. 

A
c
ti

v
it

a
te

 d
e 

c
er

ce
ta

r
e
 (

A
2

) 

2.1. Articole, studii, recenzii 2.1.1. publicate în reviste științifice indexate 

ISI/Thomson Reuters, Elsevier/Scopus, Ebsco 

autor/coautor de 

articol 

25p/15p/ 

articol 

recenzie 5p/recenzie 

2.1.2 publicate în reviste științifice indexate ERIH 

Plus sau indexate concomitent în cel puțin 3 BDI 

altele decât cele de sub 2.1.1 (se exclude Google 
Scholar Academic) 

autor/coautor de 

articol 

15p/7p/ 

articol 

recenzie 5p/recenzie 

2.1.3. publicate în Analele/Buletinele/Anuarele 

Universităților/Academiei, volume colective 

ocazionale, omagiale, in memoriam; în volume de 
comunicări prezentate la manifestări șttințifice 

interne și internaționale, cu comitete științifice: (a) 

în străinătate; (b) în țară 

(a) autor/coautor 

de articol 

15p/7p/ 

articol 

(a) recenzie 5p/ 
recenzie 

(b) autor/coautor 

de articol 

10p/5p/ 

articol 

(b) recenzie 5p/ 
recenzie 

2.1.4. Studii, eseuri, articole pe teme literare 

publicate în reviste de specialitate, neindexate, cu 

ISSN 

 2p/articol, 

până la un 

maximum de 
50p 

2.2. Activitate editorială: 2.2.1. Membru al unui colectiv de redacţie al unei 

reviste de specialitate cu peer – review din 
străinătate  (a) sau din ţară (b)  

(a)/(b) 7p/5p/ 

atribuție 

2.2.2 Referent ştiinţific și coordonator de colecții la 
edituri sau reviste acreditate, din străinătate (a) sau 

din ţară (b) 

(a)/(b) 7p/5p/ 
atribuție 

2.3. Granturi ştiinţifice 2.3.1. finanțate instituțional, obținute prin 
competiție internațională sau națională, pe baza 

unui proiect de cercetare 

director 30p/proiect 

membru 15p/proiect 

2.3.2. finanțate instituțional, individuale, obținute 

prin competiție, pe baza unui proiect de cercetare 

titular 10p/proiect 

 2.4. Comunicări Prezentate la manifestări științifice (conferințe, 
congrese, simpozioane, colocvii, workshopuri etc.) 

cu comitete științifice sau sistem de selecție peer 

review, (a) în străinătate sau (b) în țară 

(a)/(b) 4p/2p/ 
comunicare 



3
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i 
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3
) 

3.1. Traduceri Carte ştiinţifică de autor publicată în străinătate, 
după ce a fost deja publicată în România sau în R. 

Moldova 

 20p/ 
carte 

 

3.2. Premii şi distincţii academice Oferite de Universităţi, Institute de cercetare, 
Academii, USR, Asociaţii profesionale de nivel 

naţional. 

 10p/ 
premiu 

3.3. Citări, menţiuni bibliografice, 
recenzări 

3.3.1. Citări și mențiuni bibliografice, cu excepţia 
autocitărilor. O citare presupune menționarea 

explicită a numelor/a contribuției celui citat și este 

înregistrată o singură dată, indiferent de numărul de 
ocurențe din lucrarea care citează. Lucrările în care 

se face citarea trebuie să aibă ISBN sau ISS. 

 2p/lucrare în 
care este 

menționată 

contribuția 
științifică a 

candidatului 

3.3.2 Recenzii în publicații cu ISBN sau ISSN.  5p/recenzie 

3.4. Keynote speaker Conferințe în plenară la colocvii, simpozioane, 
conferințe, congrese (a) internaționale/(b) naționale 

(a)/(b) 10p/5p/ 
Conferință 

3.5. Stagii în străinătate 3.5.1. Stagiu de cercetare în străinătate (exclusiv 

Erasmus-staff mobility) 

minimum o lună 5p/stagiu 

3.5.2. Visiting Professor minimum o lună 15p/stagiu 

3.6. Prezenţa în baza de date și în 

biblioteci din țară şi străinătate 

Thomson Reuters/Web of Science, Scopus, 

ProQuest Central, Ebsco, Wiley Online, CEEOL, 

JSTOR, Oxford Journales, Ulrichs, ISSN, ERIH 
(exclus Google Scholar Academic), KVK, 

worldcat.org., lib.washington.edu, în cataloagele 

B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R.  

 2p/ fiecare 

prezență/ 

lucrare până la 
un maximum 

de 100p 

3.7. Participarea la comisii de 
experți 

De evaluare de proiecte, de susţinere a tezei de 
doctorat sau de concurs pentru ocuparea unei 

funcţii didactice sau în cercetare. 

 2p/ 
participare 

 

Criteriile trebuie îndeplinite cumulativ. Neîndeplinirea unui criteriu nu se compensează cu un 

punctaj mai mare la celelalte criterii. Se iau în considerare cărţile/ articolele/ studiile cu relevanţă 

pentru domeniul Filologie. 

Standarde minimale 

Condiţii minimale 

Domeniul de activitate Lector, CP III Asistent, Cercetător ştiinţific 

A.1. Activitatea didactică şi 

profesională  

minimum 6 puncte 

 

- 

 

A.2. Activitatea de cercetare  minimum 30 puncte minimum 15 puncte 

 

Total 

 

minimum 36 puncte 

 

minimum 15 puncte 

 

 

 

 

 

 

  



Domeniul: Filosofie 

 

Indicator 

 

Denumirea indicatorului 

 

Punctaj 

Lector 

CS III 

Asistent 

Cercetător 

ştiinţific 

I1 

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de 

sinteză în care se prezintă situaţia actuală a unei discipline filosofice 

ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale - 

publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau naţional 

(recunoscute/clasificate CNCS) 

Internațională 

45/n/ publicaţie 

30 

 

 

 

 

Nu se 

aplică 

Națională 

30/n/publicație 

I2 

Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al 

candidatei/candidatului ori editarea cu comentariu critic a unei opere 

fundamentale a filosofiei universal – publicate la edituri cu prestigiu 

internațional sau național (recunoscute/clasificate CNCS) 

Internațională 

45/n/ publicaţie 

Națională 

30/n/publicație 

I3 

Traducerea cu comentariu a unei opere fundamentale a filosofiei sau o 

antologie de texte-sursă ori un volum de studii sau editarea critică a 

unui volum colectiv de specialitate – publicate la edituri cu prestigiu 

internațional sau național (recunoscute/clasificate CNCS) 

Internațională 

30/n/ publicaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Națională 

20/n/publicație 

I4 

Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date 

internaţionale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile 

apropiate (de exemplu, Istoria si filosofia ştiinţei, Antropologie, Studii 

culturale etc.), ori studiu publicat în volume apărute la edituri cu 

prestigiu internaţional sau articol publicat într-o enciclopedie ori  

într-un dicţionar de specialitate, la edituri cu prestigiu internaţional 

15/n/ publicaţie 

I5 

Studiu publicat în reviste de specialitate (recunoscute/clasificate 

CNCS) ori studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu 

prestigiu naţional (recunoscute/clasificate CNCS), ori articol publicat 

într-o enciclopedie sau într-un dicţionar apărute la edituri cu prestigiu 

naţional (recunoscute/clasificate CNCS) 

10/n/ publicaţie 

I6 

Recenzie științifică sau traducerea unui studio – publicate în reviste de 

specialiatate indexate în bazele de date internaționale recunoscute sau 

în reviste recunoscute /clasificate CNCS, ori în volume apărute la 

edituri cu prestigiu internațional sau național (recunoscute/clasificate 

CNCS); Produs cu drept de proprietate intelectuală omologat sau cu 

validare internațională sau națională (de exemplu, item 

validat/omologat pentru test de gândire critic, competență 

validată/omologată într-o grilă de competențe profesionale pentru 

învățământ sau pentru calificări, algoritm therapeutic validat/omologat 

printr-o metodă de consiliere filosofică etc.) 

Internațională 

5/n/ publicaţie/ 

produs 

Națională 

3/n/publicație/ produs 

I7 

Grant de cercetare, în echipă sau individual, obținut în calitate de 

director de grant prin competiție internațională sau națională sau 

instituțională (cu nr. de contract/înregistrare), din partea unui 

organism internațional sau național de finanțare a cercetării sau a unei 

instituții de învățământ superior și/sau de cercetare recunoscută din 

străinătate sau din România  

Internațional 

45 echipă/15 

ind./grant 

Național 

30 echipă/10 

ind./grant 

Instituțional 

10 echipă/5 ind./grant 

I8 

Membru într-un grant de cercetare obținut prin competiție 

internațională sau națională sau instituțională (cu nr. de 

contract/înregistrare), din partea unui organism internațional sau 

național de finanțare a cercetării sau a unei instituții de învățământ 

superior și/sau de cercetare recunoscută din străinătate sau din 

România 

Internațional 

15/grant 

Național 

10/grant 

Instituțional 

5/grant 

I9 

Comunicare la conferință (simpozion, workshop etc.) cu comitet 

științific/de selecție sau sistem peer review, organizată de o instituție 

de învățământ superior și/sau de cercetare recunoscută din străinătate 

sau din România, cu participare internațională sau națională (dovedită 

prin programul conferinței) 

Internațională 

10/n/ comunicare 

Națională 

5/n/ comunicare 

Criteriile trebuie îndeplinite cumulativ. Neîndeplinirea unui criteriu (C) nu se compensează cu un 

punctaj mai mare la celelalte criterii. 

  



 

Domeniul: Istorie şi studii culturale 

  Indicator  Denumirea indicatorului Punctaj 

CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din străinătate  100/n 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; traducere și îngrijire de 

text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

CDI I3 Studii publicate în volume collective la edituri din străinătate; articole publicate în reviste 
din străinătate incluse în bazele de date recunoscute  

40/n 

CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată CNCS (lista A sau B) 85/n 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de volum 

colectiv la o editură clasificată CNCS (lista A sau B) 

35/n 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie și sinteză istorică, publicată la o editură din România, 
inclusă în cel puțin 15 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil 

50/n 

CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori 40/n 

CDI I8 Ediție critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie și paleografie) 40 (pentru 

fiecare editor) 

CDI I9 Antologie/crestomație de texte; Ediție de documente cu studiu introductiv; traducerea unei 

cărți de specialitate; coordonare de colum colectiv – inclusă în cel puțin 15 biblioteci 

universitare sau ale unor foruri academice de profil  

25/n 

CDI I10 Studii în reviste incluse în bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS (categoriile A 
sau B) ori publicate în volume colective la edituri clasificate CNCS categoriile A sau B 

35/n 

CDI I11 Studii publicate în reviste științifice peer review sau în volume de studii cu referenți 

științifici 

18/n 

CDI I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice din România 
sau în reviste de specialitate 

Campanie etnografică pe teren finalizată cu raport prezentat înt-un for științific de 
specialitate și publicat 

Realizarea unei expoziții, având texte istorice explicative, editate în broșură sau 

documentate prin alte materiale informative 

15/n 

CDI I13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică  5 

DID I14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat 40/n 

DID I15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare 10 

RIA I16 Conferință personală ca invitat într-o instituție universitară sau de cercetare internațională; 

keynote speaker la o conferință internațională. Calitatea de visiting professor 

15 

RIA I17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau peer review; membru al 
colegiului de redacție al unei reviste de specialitate indexate în bazele de date recunoscute 

sau reviste indexate CNCS A și B; referent științific al unei edituri internaționale sau al 

unei edituri clasificate CNCS A și B; premii și distincții academic naționale sau 
internaționale 

10/n 

RIA I18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate 

academică din România și Rep. Moldova 

3/n 

RIA I19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale (inclusiv în 
România)  

7 

RIA I20 Organizator al unor conferințe naționale cu sistem de selecție sau peer review 2 

RIA I21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică 

naţională sau internaţională (exclus POSDRU)  

NAȚ INT 

15 20 

RIA I22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională 
sau internaţională (exclus POSDRU) 

NAT INT 

5 10 

RIA I23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platform Google Academic (sau atașarea unei 

liste de cel puțin 70 de citări în lucrări de specialitate; exclus autocitările; se ia în 

considerare o singură citare într-o lucrare) 

20 

Lector universitar, Cercetător științific gradul II 

Punctaj total (C4 – CDI, DID, RIA) pentru indicatorii I1-I23 - 80 

Asistent universitar, Asistent de cercetare, Cercetător științific 

Punctaj total (C4) pentru indicatorii I1-I23 - 50 

   

 Discutate și aprobate în ședința Senatului Universitar din 02.11.2017. 

 


