
 

Anexa nr. 30 - COMISIA DE FILOSOFIE 
 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

 

1 Definiţii şi condiţii 

• n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidata /candidatul este autor sau coautor, respectiv 
numărul de traducători /editori ai unei publicaţii la care candidata /candidatul este traducător /editor. 
• În categoria „carte internațională” (de la indicatorii  I.1 –I.3) se încadrează orice carte publicată într-o limbă de 
largă circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu internațional, 
inclusă în lista A a CNATDCU; Ruta complementară: orice carte disponibilă în cel puţin 12 biblioteci ale unor instituţii 
de învăţământ superior și/sau de cercetare din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre 
ale OCDE, indexate în Karlsruhe Virtual Catalog KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html) sau 

WorldCat (http://www.worldcat.org/). 
• O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatei 
/candidatului. Menţionarea fiecărei publicaţii trebuie însoţită de date de identificare informatică relevante. 
•  Recunoașterea /clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărții sau 
articolului menționate. 
• Pentru Filosofie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 
 

Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web 

1 ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com 

2 ERIH (ERIH PLUS) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/  

3 Scopus www.scopus.com 

4 EBSCO   www.ebscohost.com 

5 JSTOR www.jstor.org 

6 ProQuest www.proquest.com 

7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

8 Philosophy Documentation Center  www.pdcnet.org 

9 CEEOL www.ceeol.com 

 
 Se acordă umătoarele punctaje: 
  

Indicatorul 
 

Denumirea indicatorului Punctajul 
 

Elementul pentru 
care se acordă 

punctajul 

I. 1 
 

Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de 
sinteză în care se prezintă situaţia actuală a unei discipline filosofice 
ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale –  
publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau naţional 
(recunoscute /clasificate CNCS) 

1.1. internațională 
45/n 

 
 
Pe publicaţie 

 
1.2 națională 

30/n 

I. 2 
 

Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei 
/candidatului ori editarea cu comentariu critic a unei opere 
fundamentale a filosofiei universale – publicate la edituri cu 
prestigiu internaţional sau naţional (recunoscute /clasificate CNCS) 

2.1 internațională 
45/n 

 
Pe publicaţie 

 2.1 națională 
30/n 

I. 3 
 

Traducerea cu comentariu a unei opere fundamentale a filosofiei 
sau o antologie de texte-sursă ori un volum de studii sau editarea 
unui volum colectiv de specialitate – publicate la edituri cu prestigiu 
internaţional sau naţional (recunoscute /clasificate CNCS) 

3.1 internațională 
30/n 

 
Pe publicaţie 

 3.1 națională 
20/n 

 
I. 4 

Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date 
internaţionale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile 
apropiate (de exemplu, Istoria si filosofia ştiinţei, Antropologie, 
Studii culturale etc.), ori studiu publicat în volume apărute la edituri 
cu prestigiu internaţional sau articol publicat într-o enciclopedie ori 
într-un dicţionar de specialitate, la edituri cu prestigiu internaţional 

 
 
 

15/n 

 
 
 
Pe publicaţie 

I. 5 
 

Studiu publicat în reviste de specialitate (recunoscute/clasificate 
CNCS) ori studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu 

 
 

 
 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.worldcat.org/
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prestigiu naţional (recunoscute / clasificate CNCS), ori articol 
publicat într-o enciclopedie sau într-un dicţionar apărute la edituri 
cu prestigiu naţional (recunoscute / clasificate CNCS) 

10/n Pe publicaţie 

I. 6 
 
 

Recenzie științifică sau traducerea unui studiu – publicate în reviste 
de specialitate indexate în bazele de date internaţionale 
recunoscute sau în reviste recunoscute /clasificate CNCS, ori în 
volume apărute la edituri cu prestigiu internaţional sau naţional 
(recunoscute / clasificate CNCS); Produs cu drept de proprietate 
intelectuală omologat sau cu validare internațională sau națională 
(de exemplu, test de gândire critică, grilă de competențe 
profesionale pentru învățământ sau pentru calificări, metodă de 
consiliere filosofică etc.) 

6.1 internațională 
5/n 

 
 
 
Pe publicație/ 
Pe produs 

6.1 națională 
3/n 

 
I. 7 

Grant de cercetare, în echipă sau individual, obținut în calitate de 
director de grant prin competiție internațională sau națională sau 
instituțională (cu nr. de contract /înregistrare), din partea unui 
organism internațional sau național de finanțare a cercetării sau a 
unei instituţii de învăţământ superior şi /sau de cercetare 
recunoscută din străinătate sau din România 

7.1 internațional  
45 echipă /15 ind. 

 
 
 
Pe grant 

7.2 național 
30 echipă/ 10 ind. 

7.3 instituțional 
10 echipă / 5 ind. 

I. 8 
 

Membru într-un grant de cercetare obținut prin competiție 
internațională sau națională sau intituțională (cu  nr. de contract / 
înregistrare), din partea unui organism internațional sau național de 
finanțare a cercetării sau a unei instituţii de învăţământ superior şi 
/sau de cercetare recunoscută din străinătate sau din România 

8.1 internațional 
15 

 
 
 
Pe grant 

8.2 național 
10 

8.3 instituțional 
5 

I. 9 
 

Comunicare la conferinţă (simpozion, workshop etc.) cu comitet de 
selecţie sau sistem peer review, organizată de o instituţie de 
învăţământ superior şi/sau de cercetare recunoscută din străinătate 
sau din România, cu participare internațională sau națională 
(dovedită prin programul conferinței) 

9.1 internațională 
10/n 

 
 
Pe comunicare 9.2 națională 

5/n 

 
 

2. Standarde minimale  

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 
 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor 
universitar, cercetător ştiinţific 
gradul I 

Standardul pentru 
conferenţiar universitar, 
cercetător ştiinţific gradul II 

C1 Numărul cărţilor prevăzute la indicatorul I.1 ≥ 2 ≥ 1 
C2 Suma punctajului pentru indicatorii I.1—I.3 ≥ 90 ≥ 45 
C3 Suma punctajului pentru indicatorul  I.4 ≥ 90 ≥ 60 
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I.4 şi I.6 ≥ 140 ≥ 110 
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I.7 şi I.8 ≥ 50  ≥ 25  
C6 Suma punctajului pentru indicatorul I.9 ≥  80 ≥ 60 

 Punctaj total: 450 puncte minimum 300 puncte minimum   
 

 

 

Președinte de comisie, 

Mircea DUMITRU 

 


