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Anexa  1 

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor  
Nume si prenume …………………. 

Punctaj total = ……………………puncte 

Indicatori Denumire 

indicator 

Punctajul Elementul pe care se acordă punctajul 

I1 Articole în reviste cotate 

ISI având un factor de 

impact f >=0,1 

(2+4xf)x2/n 

 

(2+4xf)x2/n 

 
pe articol 

Total I1=……………puncte 

I2 Articole în reviste cotate 

ISI cu factor de impact 

f<=  0,1 sau în reviste 

indexate în cel puțin 2 

dintre bazele de date 

internaționale 

recunoscute. 

2xm/n 

2xm/n pe articol 

  

  

  

  

  

Total I2 = ............. puncte 

I3 Cărți publicate ca unic 

autor 10 x m 
10 x m 

pe carte 

 

 

 

Total I3 = .............. puncte 

I4 Carti publicate în 

calitate de coautor, 

având n coautori 

n<=3,  

6 x m/n 

6 x m/n 

pe carte 

I5 Cărți coordonate, având 

n coordonatori 

5 x m/n 

5 x m/n 

 

pe volum 
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Total I5 = .......... puncte 

I6 Studii/capitole, având n 

autori, în volume 

colective (volume cu 

ISBN)  

2 × m/n 

 

2 × m/n 

 

pe studiu/ capitol 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total I6= ............. puncte 

I7 Recenzii publicate în 

reviste cotate ISI sau în 

reviste indexate în cel 

puțin 2 din bazele de 

date internaționale 

recunoscute; sau 

termeni de minimum o 

pagină în dicționare de 

specialitate 

 0,5xm/n 

 

0,5xm/n  

pe recenzie/ termen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total I7 = …………… puncte 

I8 Lucrări publicate în 

volumele unor 

conferințe (volume cu 

ISSN) sau indexate în 

cel puțin una dintre 

1xm/n 

 

 

 

 

pe lucrare 
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bazele de date 

internaționale 

recunoscute 

1xm/n 

 

I9 Citări în articole din 

reviste cotate ISI, în 

cărți sau volume ori 

reviste indexate în baze 

de date internaționale 

care au un factor de 

impact f (nu se iau în 

considerare 

autocitările); n este 

numărul de autori al 

publicației citate. 

(0,2 + 4 × f) × 2/n 

 

 

 

 

(0,2 + 4 × f) × 

2/n 

 

 

 

. 

pe citare 

  

 

 

  

 

 

 

Total citări ISI=…………. puncte 



4 

 

    

    

 

Total citări în cărți și reviste = …………. puncte 

 

Total I9= 

…………. puncte 

I10 Editor al unei reviste in 

strainatate care este 

indexata ISI sau care 

este indexată de o bază 

de date internațională 

recunoscută - 2; 

membru în comitetul de 

redacție al unei 

asemenea reviste -1. 

2 

 

1 

pe revista 

 

pe revista 

I11 Editor al unei reviste 

editate în țară care este 

indexată ISI sau care 

este indexată de o bază 

de date internațională 

recunoscută - 1; 

membru în comitetul de 

redacție al unei astfel de 

reviste – 0,5 

1 

 

0,5 

pe revista 

I12 Coordonator al unei 

colectii (serie de volume) 

editate de o editură cu 

2 

1 

1 

pe colectie/ serie 
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prestigiu internațional - 

2; membru în comitetul 

științific al unei astfel de 

serii/colecții - 1; 

coordonator al unie 

colecții (serie de volume) 

editată de o editură din 

țară - 1; membru în 

comitetul științific al 

unei asemenea 

serii/colecții – 0,5. 

0,5 

I13 Coordonarea unui 

proiect finanțat cu 

echivalentul a cel puțin 

50.000 lei de o entitate 

din străinătate - 3. 

3 pe proiect 

I14 Coordonarea unui 

proiect de cercetare 

finanțat de o entitate de 

cercetare din țară țară 

cu echivalentul a cel 

puțin 50.000 lei - 2.  

2 pe proiect 

I15 Profesor viziting – 10; 

Profesor invitat/asociat – 

2; 

Efectuarea unui stagiu 

post-doctoral în 

trăinătate – 2. 

10 

2 

2 

pe universitate 

I16 Lucrări prezentate la 

conferințe internaționale 

organizat în străinatate 

– 1. 

1  pe conferinta 

    

 
Total I16 = ……….. puncte 

I17 Lucrări prezentate la 

conferinte internaționale 

organizate în țară -0,5. 

0,5  
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 Total I17= ………… puncte 

 

I18 Beneficiar al unor 

granturi individuale sau 

burse post-doctorale în 

valoare de cel puțin 

25.000 lei 

0,5 pe grant/ bursa 

I19 Initierea unor 

programme universitare 

- 2 

Introducerea unor 

cursuri noi – 0,5 

Publicarea unor cursuri 

pentru studenti – 1 x 

m/n 

2 

 

 

 

0,5 

 

1 x m/n 

pe program 

 

 

pe curs 

 

pe lucrare 

I20 Membru al unei echipe 

de cercetare care 

implementează un 

proiect 100000 

1 pe proiect 

    

    

 
Total I20 = ............puncte 

I21 Membru  al Consiliului 

Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor 

Universitare;   

1 pe consiliu/ comisie 

I22 Studiu individual sau 

colectiv de evaluare și 

fundamentare de politici 

publice elaborat în urma 

unor  concursuri de 

selecție pentru diverse 

instituii 

publice/guvernamentale/

organizații 

internaționale/centre de 

cercetare – 2xm/n 

2xm/n pe lucrare 
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Punctaj total : …………….puncte 

 

 

 

2.1. Definiții și condiții 
— Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul științelor 
sociale, științelor umaniste sau în domenii de graniță cu acestea. 
— Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt cele publicate la 
edituri cu prestigiu international (categoria A1), la edituri cu prestigiu 
recunoscut (categoria A2) sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din 
Karlshrue Virtual Katalog (KVK). 
— Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, 

germana, italiana sau spaniola. 

— Pentru publicații se aplică coeficientul de multiplicare m care are 

    

 
Total I22 .......... puncte 

I23 Participarea în 

colectivele de elaborare 

sau implementare a unor 

granturi ori a 

proiectelor de dezvoltare 

instituțională, socială și 

regională; transfer de 

cunoaștere și 

instrumente de politici; 

asistență pentru 

dezvoltare s.a. finanțate 

de o entitate  regională, 

națională sau din 

străinătate/1 punct/ 

proiect 

1 pe proiect 

    

 
Total I23 = ………….. puncte  

Total I1-I23 = ………..puncte 
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următoarele valori: 
• 2, dacă publicația a apărut la o editură din străinătate cu peer review 

internațional și este scrisă într-o limbă de circulație internațională. 
• 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație 

internațională dar nu a apărut la o editură din străinătate cu peer review 
internațional 

• 1, în alte cazuri.. 
—Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of 
Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, 
CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier, Springerlink, 
Persee, DOAJ, JStor, SSRN, REPEC.  n indică numărul de autori ai unei publicații 
la care candidatul este autor sau coautor. 


