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ANEXA 1 

FIŞA DE EVALUARE GENERALĂ A STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII 

 

I. Evaluarea contribuţiilor profesionale şi de cercetare 

CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. 

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 

— 

2. Articole ştiinţifice publicate in extenso în 

reviste indexate fără factor de impact 

— 

20 puncte / număr autori 

— 
 

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 

alte edituri internaţionale: 70 
puncte la 100 pagini / număr 

autori 

edituri academice naţionale: 
50 puncte la 100 pagini / 

număr autori 

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 

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: 
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE 

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 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 
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE 
 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, 

indiferent de nr. de autori 

(HS nr. 7/27.03.2014) 

18. Alte premii naţionale ale instituţiilor 

culturale 

— 

20 puncte / categorie / număr 

persoane 

19. Participări la manifestări ştiinţifice 

 

 

1. Parte din comiteteul de organizare a 
Conferinșei IASIChem 2019,  în calitate de 

Președinte al Asociației Studenșilor Chimiști-

Ieșeni.  

 
** Participare la ”Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențesști 2021” cu Prezentarea 

orală a lucrării ”SĂRURI HIBRIDE PIRIDIN-
BENZIMIDAZOLICE: ACTIVITATE 

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 
fiecare activitate; raportor pe 

secţiuni/paneluri, 10 puncte 

pentru fiecare activitate 

— 
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE 

ANTIMICROBIANĂ 

 

** Participare la Seminarul Științific ”New 

Frontiers in Natural Produc Chemistry”, 
organizată la Chișinău, 2021.  

 

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          

 

1 x 15 = 15 puncte 

 

 

 

 

 

I.2. 

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 

— 
 

 

I.1.  Activitatea de cercetare (70%)  

--------Total puncte cap. I.1 – 15 puncte  
19. Participări la manifestări ştiinţifice – 15 p 

** Participări la sesiuni științifice și conferințe:  
1. ”Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021”, București 

2.  Seminarul Științific ”New Frontiers in Natural Produc Chemistry” 2021, Chișinău 

 

 

I.2.  Activitatea de didactică (30%)  

--------Total puncte cap. I.2 – 0 puncte  

              

 

Semnătura,                                                                                                  

Masterand Ciorteanu Roxana Elena 


