
Indica

tor

Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pe care se acordă punctajul Punctaj calculat

I1 Articole  în reviste cotate ISI având un factor 

de impact f care este mai mare sau egal cu 

0,1 

(2 + 4 × f) × 2/n Pe articol

I2 Articole în reviste cotate ISI având un factor 

de impact fmai mic de 0,1 sau în reviste 

indexate în cel puțin 3,respetiv 2 din bazele 

de date internaționale recunoscute sau 

reviste care au av ut o cotatie nationala B 

sau B+ inainte de 2011, capitole in volume 

publicat la edituri de prestigiu international 

(A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut 

(A2)                     

2xm/n Pe articol

I3 Cărți publicate ca unic autor 10 × m Pe carte

I4 Cărți publicate in calitate de coautor avnd n 

coautori

6 × m/n             Pe carte

I5 Carti coordonate avand n coordonatori             5xm/n Pe volum

2 × m/n Pe studiu/capitol

TOTAL  I 6=

TOTAL  I 1 =

Studii/capitole, având n autori, în volume 

colective (volume cu ISBN)

TOTAL I 4= 

I6

TOTAL  I 2 = 

TOTAL I 3=

TOTAL   I 5 =

Anexa 1

Numele si prenumele

Fișa de autoevaluare

 TOTAL = 

DETALII  FISA
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I7 Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în 

reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de 

date internaționale recunoscute sau termeni 

de minimum o pagină în 

enciclopedii/dicționare de specialitate

0,5xm/n Pe recenzie/termen

I8 Lucrari publicate in volumele unor conferinte 

(volume cu ISSN) sau indexate in cel putin 

una dintre bazele de date internationale 

recunoscute, traduceri ale unor lucrari 

fundamentale din domeniul stiintelor sociale

1xm/n

pe lucrare

I9 Citări ale publicatiilor candidatului  in 

articole publicate in reviste cotate ISI, in 

carti, capitole de carti sau volume ori in 

reviste indexate in baze de date 

internationale (nu se iau in considerare 

atutocitarile). n este numarul de autori al 

publicatiei citate, sau  recenzii la cartile de 

autor publicate in reviste indexate in baze de 

date internationale

(0,2 + 4 × f) × 2/n Pe citare

Editor al unei reviste editate în strainatate 

care este indexată ISI sau indexată de o bază 

de date internațională recunoscută 5 punct Pe revista                                                                

Membru in comitetul de redactie al unei 

asemenea reviste
3 puncte Pe revista                                                                

TOTAL  I 9=

TOTAL  I 8=

I10

TOTAL  I 10=

TOTAL I 7 =
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I11 Editor al unei reviste editate în țară care este 

indexată ISI sau indexată de o bază de date 

internațională recunoscută                      

2 Pe revistă

Membru in comitetul unei asemenea reviste 1 punct

Pe colecție/serie

4 punct

Membru in comitetul stiintific al unei astfel 

de serii, colectii

2 punct

Membru in comitetul stiintific al unei 

asemenea serii

1 punct

I13 Coordonarea unui proiect de cercetare 

finanțat cu echivalentul a cel puțin 50.000 lei 

de o entitate din străinătate

7 puncte Pe proiect

I14 Coordonarea unui proiect de cercetare 

finanțat cu cel puțin  50.000 lei de o entitate 

din tara

5 puncte Pe proiect

TOTAL   I 11=

I12

Coordonator al unei colectii (serie de 

volume) editate de o editura din tara

Coordonator al unei colecții (serie de 

volume) editate de o editură cu prestigiu 

internațional

TOTAL I 13=

TOTAL  I 12=

TOTAL I 14=
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Profesor  invitat (visiting) la o universitate  

de prestigiu din strainatate (titular de curs 

finalizat prin evaluarea studentilor)

                            10p                                   Pe universitate

Profesor-cercetator invitat (guest) la o 

universitate de prestigiu din strainatate 

pentru o perioada de cel putin o luna invitat 

asociat

5p

Efectuarea unui stagiu postdoctoral  cu 

durata de cel putin un an academic la o 

universitate de prestigiu din  străinătate  sau 

obtinerea unei diplome de doctor la o 

universitate din strainatate

3p

I16 Lucrari prezentate la conferinte 

internationale organizate in strainatate-

I17 Lucrari prezenrtate la conferinte 

internationale organizate in tara

0.5 Pe conferință

I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau 

burse postdoctorale în valoare de cel puțin 

25.000 lei fiecare

0.5 Pe grant/bursă

Inițierea unor programe de studii 

universitare

2 Pe program de studii

Introducerea unor cursuri noi

Publicarea unor cursuri pentru 

studenti1xm/n

1 Pe proiect

TOTAL  I 16 =

TOTAL I 19=

TOTAL I 15=

TOTAL I 17=

TOTAL I 18=

I15

I20 Membru al unei echipe de cercetare care 

implementează un proiect finanțat pe bază 

de competiție în valoare de cel puțin 100.000 

LEI

I19
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1 Pe consiliu/comisie

I22 Studiu, individual sau colectiv, de evaluare si 

fundamentare de politici publice elaborat, in 

urma unore concursuri de selectie, pentru 

diverse institutii publice/guvenamentale/ org 

internationale/ centre de cercetare

2xm/n

I23 Participarea in colectivele de elaborare sau 

implementare a unor granturi ori a 

proiectelor de dezvoltare institutionala, 

sociala sau regionala ; transfer de 

cunoastere si instrumente de politici; 

asistenta pentru dezvoltare, s.a finantate de 

o entitate regionala, nationala sau din 

strainatate

Total I1-I23 = 

Punctaj total 

TOTAL I 23=

I21

TOTAL I 21=

Membru al Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare, al Consiliului Național al 

Cercetării Științifice, al consiliului sau 

comisiilor de specialitate ale Agenției 

Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior

TOTAL I 22=

TOTAL I 20=
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