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    Anexa nr.1 

 
FIŞA DE EVALUARE GENERALĂ A STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII 

Pe baza lucrărilor relevante pentru postul de ASC 
 

CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE PUNCTAJ 

REALIZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA 

DE 

CERCETARE 

(70%) 

 

1. Articole ştiinţifice publicate 

in extenso în reviste cotate Web 

of Science cu factor de impact 

(60 puncte x factor de impact + 25) / 

număr autori (Iordache, Ion şi Pohoaţă 

2009) 

33.71+72.55= 

106.26 

2. Articole ştiinţifice publicate 

in extenso în reviste indexate 

fără factor de impact 

20 puncte / număr autori 10 

3. Articole ştiinţifice publicate 

in extenso în reviste indexate 

BDI 

15 puncte / număr autori  

4. Articole ştiinţifice publicate 

in extenso în volumele 

conferinţelor 

indexate ISI: 30 puncte / număr autori  

indexate în BDI: 15 puncte / număr 

autori 

 

alte categorii: 5 puncte / număr autori  

5. Cărţi ştiinţifice publicate 

(doar prima ediţie) 

edituri academice internaţionale: 100 

puncte la 100 pagini / număr autori 

11+3.1 = 14.1 

alte edituri internaţionale: 70 puncte la 

100 pagini / număr autori 

 

edituri academice naţionale: 50 puncte 

la 100 pagini / număr autori 

36+22+112.5= 

170.5 

alte edituri naţionale: 20 puncte la 100 

pagini / număr autori 

 

6. Cărţi ştiinţifice traduse şi 

publicate în edituri din 

străinătate 

100 puncte la 100 pagini / număr 

autori 

 

7. Coordonarea şi editarea de 

volume, traduceri şi antologii 

edituri academice internaţionale: 60 

puncte / număr autori 

 

alte edituri internaţionale: 40 puncte / 

număr autori 

 

edituri academice naţionale: 30 puncte 

/ număr autori 

10 

alte edituri naţionale: 15 puncte / 

număr autori 

 

8. Articole publicate în 

dicţionare şi enciclopedii 

edituri academice internaţionale: 30 

puncte / număr autori 

 

alte edituri internaţionale: 20 puncte / 

număr autori 

 

edituri academice naţionale: 15 puncte 

/ număr autori 

 

alte edituri naţionale: 5 puncte / număr 

autori 

 

9. Contracte de cercetare ştiinţifică 

în instituţii academice 

(universităţi, institute ale 

Academiei Române, institute 

naţionale de cercetare, institute de 

cercetare din străinătate, alte 

categorii de institute academice) 

contracte internaţionale – director: 100 

puncte pentru fiecare 100.000 Euro 

 

contracte internaţionale – membru: 

100 puncte pentru fiecare 100.000 

Euro / numărul membrilor echipei de 

cercetare 

 

contracte naţionale – director: 50 

puncte pentru fiecare 500.000 lei 

 

contracte naţionale – membru: 50 

puncte pentru fiecare 500.000 lei / 

numărul membrilor echipei de 
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE PUNCTAJ 

REALIZAT 

cercetare 

10. Contracte de cercetare în 

mediul de afaceri şi sectorul public 

organizaţii internaţionale: 100 puncte 

pentru fiecare 100.000 Euro 

 

firme multinaţionale: 100 puncte 

pentru fiecare 100.000 Euro 

 

firme naţionale: 50 puncte pentru 

fiecare 500.000 Euro 

 

organizaţii administrative naţionale: 40 

puncte pentru fiecare 500.000 Euro 

 

alte organizaţii publice de nivel 

naţional: 30 puncte pentru fiecare 

500.000 Euro 

 

11. Brevete internaţionale: 100 puncte / număr de 

autori 

 

naţionale: 30 puncte / număr autori  

12. Citări şi recenzii ale 

lucrărilor ştiinţifice 

reviste de specialitate din străinătate: 

(10 + 20 x factor de impact) / număr 

autori, pentru fiecare citare 

 

reviste de specialitate din ţară: (5 + 10 

x factor de impact) / număr autori, 

pentru fiecare citare 

 

monografii academice din străinătate: 

50 puncte / număr autori, pentru 

fiecare citare 

 

monografii academice din ţară: 25 

puncte / număr autori, pentru fiecare 

citare 

 

13. Lucrări susţinute în calitate de 

invitat la manifestări ştiinţifice 

(conferinţe, congrese, 

simpozioane, seminarii şi ateliere 

de lucru) 

străinătate: 25 puncte pentru fiecare 

activitate 

 

ţară: 10 puncte pentru fiecare activitate  

14. Profesor/cercetător invitat la 

universităţi/institute de cercetare 

străinătate: 25 puncte pentru fiecare 

activitate 

 

ţară: 10 puncte pentru fiecare activitate  

15. Editor/Membru în Editorial 

Board & Advisory Board 

reviste cotate Web of Science: editor, 30 

puncte pentru fiecare revistă; membru, 

20 puncte pentru fiecare revistă 

 

reviste internaţionale şi alte reviste ale 

Universităţii: editor, 15 puncte pentru 

fiecare revistă; membru, 10 puncte 

pentru fiecare revistă 

 

16. Premii internaţionale 

obţinute printr-un proces de 

selecţie 

100 puncte / categorie / număr 

persoane 

 

17. Premii ale Academiei 

Române 

50 puncte / categorie / număr persoane  

18. Alte premii naţionale ale 

instituţiilor culturale 

20 puncte / categorie / număr persoane  

19. Participări la manifestări 

ştiinţifice 

internaţionale: preşedinte comitet 

organizare/consiliu ştiinţific, 25 puncte 

pentru fiecare activitate; membru 

comitet organizare/consiliu ştiinţific, 

15 puncte pentru fiecare activitate; 

moderator de panel, 15 puncte pentru 
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE PUNCTAJ 

REALIZAT 

fiecare activitate; raportor pe 

secţiuni/paneluri, 10 puncte pentru 

fiecare activitate 

naţionale: preşedinte comitet 

organizare/consiliu ştiinţific, 15 puncte 

pentru fiecare activitate; membru 

comitet organizare/consiliu ştiinţific, 5 

puncte pentru fiecare activitate; 

moderator de panel, 5 puncte pentru 

fiecare activitate; raportor pe 

secţiuni/paneluri, 2 puncte pentru 

fiecare activitate 

 

II. 

ACTIVITATEA

DIDACTICĂ 

(30%) 

 

1. Tratate şi manuale 

universitare 

30  puncte  la  100  pagini  /  număr  

de autori 

 

2. Proiecte didactice 

(înfiinţare/dotare laboratoare 

licenţă,   master,   săli  

workshop, biblioteci proprii 

facultăţilor, departamentelor, 

laboratoarelor şi grupurilor de 

cercetare) 

40 puncte pentru fiecare activitate  

3. Materiale suport curs, 

seminar, lucrări practice şi 

programe analitice detaliate 

10 puncte pentru fiecare activitate  

4. Organizare de aplicaţii şi 

practică de specialitate 

5 puncte pentru fiecare activitate  

TOTAL PUNCTAJ CRITERIU I 310.86 

TOTAL PUNCTAJ CRITERIU II 0 

TOTAL PUNCTAJ (70 % CRITERIU I ŞI 30 % CRITERIU II) 310.86 

         


