
 

                                                                                                   

ANEXA 1 -  Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect şi experţi  
 

a) Pentru domenii diferite de cele umaniste şi sociale 

Publicarea în perioada 2001 – 2011 ca autor principal (conform Anexei 5 - Definiţii) a unor 

articole în reviste care au fiecare un scor relativ de influenţă1 cel puţin egal cu 0,5 şi al căror scor 

relativ de influenţă cumulat este cel puţin egal cu 2. Aceste articole trebuie să fie publicate în 

reviste indexate în Web of Science, încadrate cu tipul de document (document type) article sau 

review.  

b) Pentru ştiinţele sociale (conform Anexei 4 - Domenii Ştiinţifice) 

Acumularea a minim 100 puncte din lucrări publicate începând cu 1 ianuarie 2001, din 

următoarele categorii: 
 

1. Cărţi publicate ca autor sau coautor: 60 puncte pentru fiecare carte; 
 

2. Capitole publicate ca autor sau coautor în volume colective: 30 puncte pentru fiecare capitol; 
 

3. Articole publicate ca autor principal (conform Anexei 5 - Definiţii) în reviste care au fiecare 

un scor relativ de influenţă
1
 cel puţin egal cu 0,25. Aceste articole trebuie să fie publicate în 

reviste indexate în Web of Science, încadrate cu tipul de document (document type) article, 

review sau proceedings paper. Pentru fiecare astfel de articol, se acordă următorul punctaj: 50 

puncte × scorul relativ de influenţă. 

Pentru categoriile 1 şi 2: Vor fi luate în considerare numai lucrările disponibile în cel puţin 3 

biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii 

Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, 

indexate în catalogul mondial WorldCat (disponibil la www.worldcat.org
2
). 

 

c) Pentru ştiinţele umaniste (conform Anexei 4 – Domenii Ştiinţifice) 

Acumularea a minim 100 de puncte din lucrări publicate începând cu 1 ianuarie 2001, prin 

următoarele publicaţii: 

1. Publicarea la edituri din afara României şi a Republicii Moldova, în limbi de circulaţie 

internaţională (conform Anexei 5 - Definiţii), a unor lucrări de referinţă pentru ştiinţele umaniste 

                                                 
1
Scorul relativ de influenţă al revistelor este definit în Anexa 5 şi se găseşte pe site-ul UEFISCDI, la adresa 

www.uefiscdi.gov.ro 
 

2
 Pentru determinarea numărului de biblioteci, după căutarea lucrării pe WorldCat este necesară introducerea în 

câmpul “Enter your location” a unui nume de localitate cum ar fi “Paris”, deoarece WorldCat nu recunoaşte 

localităţile din România. 

http://www.worldcat.org/


 

 

 2 

(cărţi de autor; dicţionare/enciclopedii; ediţii critice de izvoare cu dificultate deosebită de 

editare
3
). Lucrările respective trebuie să se regăsească în cel puţin 3 biblioteci ale unor instituţii 

de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre 

ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, identificabile prin catalogul mondial 

WorldCat (disponibil la www.worldcat.org): 100 puncte pentru fiecare lucrare. 
 

2. Publicarea la edituri din România sau Republica Moldova a unor lucrări de referinţă pentru 

ştiinţele umaniste (cărţi de autor; dicţionare/enciclopedii; ediţii critice de izvoare cu dificultate 

deosebită de editare
3
). Lucrările respective trebuie să se regăsească în catalogul mondial 

WorldCat. Se iau în considerare cel mult 3 lucrări de acest tip: 20 puncte pe lucrare. 
 

3. Studii publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index sau incluse în 

European Reference Index for the Humanities (ERIH), categoriile A şi B (www.esf.org/research-

areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html), sau capitole în volume 

colective editate în limbi de circulaţie internaţională, sau editarea de volume colective în limbi de 

circulaţie internaţională. Volumele colective trebuie să se regăsească în cel puţin 3 biblioteci ale 

unor instituţii de învăţământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din 

statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, identificabile prin 

catalogul mondial WorldCat: 10 puncte pentru fiecare studiu, capitol sau volum editat. 

                                                 
3
 Prin ediţie critică de izvoare cu dificultate deosebită de editare se înţelege publicarea unui volum care conţine surse 

documentare relevante pentru cel puţin o disciplină din domeniul umanist, ale căror origini nu au restricţie temporală 

dacă provin din manuscrise, dar care sunt anterioare anului 1800 în cazul unor texte tipărite, iar editarea a implicat 

cel puţin 2 dintre următoarele activităţi: 1. (re)stabilirea textului prin confruntarea critică a mai multor variante; 2. 

(re)traducerea textului din original şi editarea lui bilingvă, prin folosirea unor cunoştinţe 

paleografice/epigrafice/lingvistice rare (prin care se înţelege apelul la limbile proprii civilizaţiilor antice sau 

medievale, sau ale modernităţii timpurii); 3. elaborarea unui studiu introductiv contextualizator sau a unor note 

explicative ample.  

http://www.worldcat.org/
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html


ANEXA 2 – Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect  
 

1. Directorul de proiect să totalizeze minim 2 puncte  (prin cumularea de puncte din unul 

sau mai multe criterii, înmulţindu-se pe fiecare linie Punctajul/unitate cu Nr. de unităţi 

pentru a obţine Punctajul/criteriu, Punctajul total obţinându-se prin însumarea 

Punctajelor/criterii) conform tabelului următor, din rezultatele obţinute în perioada 2001-

2011, pănă la lansarea apelului aferent acestui Pachet de Informaţii: 

 

Nr. 

Crt. Criteriu Punctaj / unitate 

Nr de 

unităţi 
Punctaj 

/criteriu 

1. Directorul de proiect este autor 
principal1 la lucrări publicate 
(article, review, proceedings 
paper) în publicaţii cotateISI cu 
scor relativ de influenţă al 
publicaţiei de minim 0,3. În 
cazul proiectelor din Domeniul 
Social Science and Humanities 
se acceptă şi cărţi sau capitole 
sau studii, cu cerinţe şi punctaj 
descrise în nota 2) 

Scorul relativ de 
influenţă împărţit la 
numărul de autori 
principali. 

 

 
2. Directorul de proiect este 

coautor altul decât autorul 
principal la lucrări publicate 
(article, review, proceedings 
paper) în publicaţii cotate ISI cu 
scor relativ de influenţă al 
publicaţiei de minim 0,3. În 
cazul proiectelor din Domeniul 
Social Science and Humanities 
se acceptă şi cărţi sau capitole 
sau studii, cu cerinţe şi punctaj 
descrise în nota 2) 

Scorul relativ de 
influenţă se ponderează 
cu n=numărul de autori 
astfel: dacă 2£n£ 5, la 

2/n , dacă 6 £n£ 80, la  
3/)3( +n , dacă n³ 81, 

la 28. 

 

 
3. Directorul de proiect este autor 

principal la lucrări publicate la 
conferinţe din lista Australian 
Research Council de la adresa 
http://www.arc.gov.au/xls/ERA2

Pentru cele de tip A: 
1/numărul de autori 
principali; 
Pentru cele de tip B: 
0,5/numărul de autori 

 

 

                                                           
1 Primul autor, dacă ordinea reflectă contribuţia la publicaţie, sau autorul corespondent (conform câmpurilor reprint 

author sau reprint address din ISI WoS, sau primul autor al lucrărilor publicate la conferinţe ARC) sau alţi autori a 
căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu contribuţia primului autor sau autorului 
corespondent. Pentru articole fără autor principal nu se va acorda punctaj pe acest criteriu. 



010_conference_list.xls pentru 
care ISI WoS nu calculează AIS. 
În cazul proiectelor din 
Domeniul Social Science and 
Humanities se acceptă şi cărţi 
sau capitole sau studii, cu cerinţe 
şi punctaj descrise în nota 2) 

principali; 
Pentru cele de tip C: 
0,3/numărul de autori 
principali 

4. Directorul de proiect este 
coautor altul decât autorul 
principal la lucrări publicate la 
conferinţe din lista Australian 
Research Council de la adresa 
http://www.arc.gov.au/xls/ERA2
010_conference_list.xls pentru 
care ISI WoS nu calculează AIS. 
În cazul proiectelor din 
Domeniul Social Science and 
Humanities se acceptă şi cărţi 
sau capitole sau studii, cu cerinţe 
şi punctaj descrise în Nota 

2) 

Pentru cele de tip A:  
ponderat cu numărul de 
autori ca la criteriul 2; 
Pentru cele de tip B: 
0,5 ponderat cu 
numărul de autori ca la 
criteriul 2; Pentru cele 
de tip C: 0,3 ponderat 
cu numărul de autori ca 
la criteriul 2. 

 

 
5. Directorul de proiect este autor 

sau coautor al unui brevet de 
invenţie acordat de către OSIM. 0,5 

 

 
6. Directorul de proiect a condus 

(in calitate de Director sau 
Responsabil de proiect) un 
proiect de cercetare / dezvoltare 
international (FP6/FP7, 
Eureka/Eurostar,  ERANET, 
SEE,  NATO, JRC) cu un buget 
pentru partenerul roman de 
minim 250.000 Euro; 2 

 

 
7. 

Directorul de proiect este autor 
sau coautor al unui brevet de 
invenţie national (dintr-o tara a 
Uniunii Europeane alta decat 
România sau intr-o tara membra 
OECD), sau international (la 
nivelul organizaţiilor 
internaţionale EPO, PCT sau 
EAPO) 

2 puncte daca brevetul 
este acordat (granted 
patent)   
0,75 puncte daca exista 
doar o cerere de brevet 
de invenţie înregistrată 
(registered patent 
application) la un 
Oficiu de Proprietate 
Industriala  

 

 
8. In cadrul aplicatiilor pentru 

Domeniul 1 Tehnologia 
Informatiei si Comunicatiilor, 
Directorul de proiect este autor 2 

 

 



sau coautor al unei aplicaţii 
software creata de o 
intreprindere din Romania, 
aplicatie care a fost lansată pe 
piaţa internaţională (in tari ale  
Uniunii Europene sau OECD) şi 
care a înregistrat vânzări 
(vanzarile pe piata internationala 
au fost inregistrate de 
intreprinderea partener din 
Romania exclusiv de la terti 
(excluzandu-se incasarile de la 
afiliatii); declaraţie pe proprie 
răspundere cf. Anexei 11, 
evaluatorii putând cere 
documente doveditoare 
suplimentare) de minim 250.000 
(doua sute cincizeci mii) euro. 

 
Punctaj total  

 
 

 

Nota
2)  

La punctajele de mai jos se aplica modul de calcul legat de numarul de autori din coloana Punctaj/unitate de la 

criteriile respective.  

Pentru proiectele din subdomeniul Ştiinţe Sociale: 

1. Carti publicate ca si autor sau coautor: 1.2 puncte per carte; 

2. Capitole publicate ca autor sau coautor în volume colective: 0.6 puncte/capitol; 

Pentru ambele categorii de publicatii se vor lua în calcul doar cărţi care se găsesc în cel puţin 3 biblioteci ale unor 

Institutiii de Învăţământ superior din alte ţări decât România, din Uniunea Europeană sau din alte ţări decât România 

membre ale OECD, lucrări indexate în catalogul WorldCat (available at www.worldcat.org). 

Pentru proiectele din subdomeniul  Ştiinţe Umaniste: 

a) Publicarea la edituri din afara României şi a Republicii Moldova, în limbi de circulaţie internaţională 

(Engleză, Franceză, Germana, Italiană, Rusă şi Spaniolă) a unor lucrări de referinţă pentru ştiinţele 

umaniste (cărţi de autor, dictionare/enciclopedii, ediţii critice de izvoare cu dificultate deosebită de editare). 

Lucrările respective trebuie să se regăsească în cel puţin trei biblioteci ale unor instituţii de învăţământ 

superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică, indexate în catalogul mondial WorldCat  (disponibil  la  

www.worldcat.org): 2 puncte / lucrare 

b) Publicarea la edituri din România sau Republica Moldova a unor lucrări de referinţă pentru ştiinţele 

umaniste (cărţi de autor, dictionare/enciclopedii, ediţii critice de izvoare cu dificultate deosebită de editare). 



Aceste lucrări trebuie să fie indexate în catalogul mondial WorldCat  (disponibil  la  www.worldcat.org). Se 

iau în considerare cel mult 3 lucrări de acest tip: 0.4 puncte/lucrare 

c) Studii publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index sau incluse în European Reference 

Index for the Humanities (ERIH), categoriile A şi B (www.esf.org/research-areas/humanities/erih-

european-reference-index-for-the-humanities.html), sau capitole în volume colective editate în limbi de 

circulaţie internaţională, sau editarea de volume colective în limbi de circulaţie internaţională. Volumele 

colective trebuie să se regăsească în cel puţin 3 biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior din 

celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică, identificabile prin catalogul mondial WorldCat: 0.2 puncte pentru fiecare studiu, 

capitol sau volum editat. 

 
 
Datele privind îndeplinirea standardelor minimale de eligibilitate prevăzute în prezenta anexă se 

completează exclusiv în platforma web de depunere a cererilor de finantare www.uefiscdi-

direct.ro. Toate informaţiile declarate trebuie să fie însoţite de documente justificative (copie 

articol, certificat de brevet/cerere de brevet, etc.). Acestea se încarcă în platforma web de 

depunere, la secţiunile dedicate. 

Este obligatorie încărcarea, pe platforma online de depunere a aplicaţiilor, a unei declaraţii, 

semnată de directorul de proiect şi coordonatorii echipelor de cercetare, prin care aceştia îşi 

asumă, cunoscând prevederile articolului 292 din Codul Penal, exactitatea datelor înscrise în 

evaluarea eligibilităţii.   

În situaţia existenţei unor neconcordanţe între cele declarate şi realitate, proiectul va fi 

descalificat indiferent de stadiul procesului de evaluare sau de derulare a proiectului. 

 



ANEXA 5 - Definiţii  
Autorul sau autorii principali ai unei publicaţii se consideră a fi:  
o primul autor, în cazul în care ordinea autorilor unei publicaţii reflectă contribuţia lor la publicaţie;  

o autorul corespondent (numit reprint author în Web of Science), în cazul în care acesta este indicat;  

o alţi autori a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu contribuţia primului autor 
sau a autorului corespondent;  

o toţi autorii publicaţiei, în cazul în care, conform practicii din domeniu, ordinea autorilor unei publicaţii nu 
reflectă contribuţia lor la publicaţie (de exemplu, în cazurile în care autorii unei publicaţii sunt indicaţi în ordine 
alfabetică), pentru publicaţii din următoarele domenii: matematică (subdomeniul PE1), informatică teoretică (ariile 
de cercetare PE6_3, PE6_6, PE6_7, PE6_10), fizica experimentală a energiilor înalte (ariile de cercetare PE2_1, 
PE2_2 şi PE2_3) şi economie (subdomeniul SH1).  
O revistă indexată ISI este o revistă indexată în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation 
Index sau Arts & Humanities Citation Index, baze de date administrate de Thomson Reuters.  

O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact în 
Journal Citation Reports.  

Scorul de influenţă este o mărime care reflectă, pentru o anumită revistă ştiinţifică, influenţa medie a unui 
articol din acea revistă într-un interval de 5 ani după publicare, prin luarea în considerare a numărului de citări 
primite de articolele din acea revistă, ponderate cu influenţa revistelor care citează articolele. Scorul de influenţă 
(”article influence score”) este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports. Se consideră că revistele 
pentru care Thomson Reuters nu indică scorul de influenţă al articolelor au un scor de influenţă nul.  

Scorul median de influenţă al unui domeniu ştiinţific este egal cu mediana scorurilor de influenţă ale 
revistelor din acel domeniu care au scoruri de influenţă nenule, conform grupării revistelor pe domenii făcută de 
Thomson Reuters.  

Scorul de influenţă referinţă al unui domeniu ştiinţific este scorul median de influenţă al acelui domeniu, cu 
excepţia domeniului ”Ştiinţe multidisciplinare” (”Multidisciplinary sciences”), pentru care scorul de influenţă 
referinţă este media aritmetică a scorurilor mediane de influenţă a celorlaltor domenii acoperite de Journal Citation 
Reports. Scorul de influenţă referinţă corespunzător unei reviste ştiinţifice indexate în Science Citation Index 
Expanded sau Social Sciences Citation Index este minimul scorurilor de influenţă referinţă ai domeniilor în care se 
încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii făcută de Thomson  
40  



 
Reuters.  

Scorul relativ de influenţă al unei reviste ştiinţifice este egal cu raportul dintre scorul de influenţă al 
articolelor al acelei reviste şi scorul de influenţă referinţă corespunzător revistei. Scorul relativ de influenţă al 
unui articol este scorul relativ de influenţă al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul.  

Scorul relativ de influenţă cumulat al unui set de articole ştiinţifice este suma scorurilor relative de influenţă 
ale articolelor corespunzătoare fiecărui articol din setul respectiv.  

Factorul de impact al unei reviste ştiinţifice este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de 
articolele din acea revistă, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de doi ani după anul considerat. 
Factorul de impact (”impact factor”) este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports. Se consideră că 
revistele pentru care Thomson Reuters nu indică factorul de impact au un factor de impact nul.  

Factorul de impact agregat al unui domeniu ştiinţific este o mărime care reflectă numărul mediu de citări 
primite de articolele din revistele dintr-un anumit domeniu, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp 
de doi ani după anul considerat. Factorul de impact agregat (”aggregate impact factor”) se calculează de Thomson 
Reuters în Journal Citation Reports.  

Factorul de impact referinţă al unui domeniu ştiinţific este factorul de impact agregat al acelui domeniu, cu 
excepţia domeniului ”Ştiinţe multidisciplinare” (”Multidisciplinary sciences”), pentru care factorul de impact 
referinţă este media aritmetică a factorilor de impact agregat ai celorlaltor domenii acoperite de Journal Citation 
Reports. Factorul de impact referinţă corespunzător unei reviste ştiinţifice indexate în Science Citation Index 
Expanded sau Social Sciences Citation Index este minimul factorilor de impact referinţă ai domeniilor în care se 
încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii făcută de Thomson Reuters.  

Factorul de impact relativ al unei reviste ştiinţifice este egal cu raportul dintre factorul de impact al revistei şi 
factorul de impact referinţă corespunzător acelei reviste. Factorul de impact relativ corespunzător unui articol 
ştiinţific este factorul de impact relativ al revistei în care a fost publicat articolul.  

Factorul de impact relativ şi scorul relativ de influenţă, pentru fiecare revistă cotată ISI, respectiv factorul de 
impact referinţă pentru fiecare domeniu ştiinţific se calculează de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, conform ultimei ediţii a Journal Citation Reports, şi se 
publică pe site-ul acesteia la adresa www.uefiscdi.gov.ro.  

Numărul de citări al unei publicaţii se consideră a fi cel indicat de Web of Science.  

Numărul de citări normalizat la domeniu al unui articol ştiinţific publicat într-o revistă  
41  



 
indexată în Science Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index se calculează prin raportarea 
numărului de citări al articolului la factorul de impact referinţă al revistei. În cazul altor publicaţii din domeniile 
acoperite de Science Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index, numărul de citări normalizat la 
domeniu se calculează prin raportarea numărului de citări al publicaţiei la factorul de impact referinţă al domeniului 
în care publicaţia se încadrează cel mai bine.  

Limbă de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana, rusa sau spaniola  
 


