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COMISIA DE SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 
 

Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare în subdomeniile SOCIOLOGIE și ȘTIINTELE 
COMUNICĂRII 
 
Definiţii şi condiţii: 

1. Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
umaniste şi în domenii de graniţă cu acestea. 

2. Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu 
prestigiu internaţional (categoria A1) sau la edituri cu opregstigiu recunoscut (categoria A2) 
sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Worldcat. 

3. Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau 
spaniola. 

4. Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă 
publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă 
într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de 
circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review 
internaţional; 1, în alte cazuri. 

5. Bazele de date internaţionale 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, Informa, 
Project MUSE, HEIN Online. 

6. n indică numărul de autori al unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 
7. Pentru articolele publicate în reviste cotate ISI se iau în considerare doar cele indexate in ISI 

Web of Knowledge, fiind obligatorie raportarea codului de înregistrare al articolului (WOS), 
iar factorul de impact este cel aferent anului in care a fost publicat articolul1. 

8. ISI Proccedings sunt asimilate articolelor indexate in baze de date, fara factor de impact. 
9. O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă pentru candidat.   
10. Pentru promovarea pe poziția de profesor / CS1 și conferențiar / CS2 se va lua în considerare 

mediana pe domeniu și pe poziție academică (candidatul trebuie să aibă punctaj mai mare 
decât valoarea mediană). Ministerul Educației Naționale și a Cercetării Științifice va calcula 
anual mediana pe domeniiu și pe poziții. În situația în care nu este calculata mediana, se 
aplică criteriile minimale. 

 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
1
 Informaţia este accesibilă pe portalul Web of Science, secţiunea Journal Citation Reports. 
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Nr. 
criteriu Denumirea indicatorului Punctajul 

Elementul pentru 
care se acordă 
punctajul 

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 mai mic de 0,1 sau în 
reviste indexate în cel puţin 3, din bazele 
de date internaţionale recunoscute 2Xm/n Pe articol 

I3 
Cărţi publicate ca unic autor sau ca prim 
autor 10 × m Pe carte 

I4 
Carti publicate in calitate de coautor, 
avand n coautori (n= sau mai mic cu 3) 6 x m/n Pe carte 

I5 Cărţi coordonate, având n coordonatori 5 × m/n Pe carte 

I6 
Studii/capitole, având n autori, în volume 
colective (volume cu ISBN) 2 × m/n Pe studiu/capitol 

I7 

Recenzii publicate în reviste cotate ISI 
sau în reviste indexate în cel puţin 3 din 
bazele de date internaţionale 
recunoscute sau termeni de minimum o 
pagină în enciclopedii/dicţionare de 
specialitate 0,5 x m/n 

Pe recenzie sau 
termen 

I8 

Lucrări  publicate în volumele unor 
conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate 
în cel puţin una din bazele de date 
internaţionale recunoscute 1x m/n Pe lucrare 

I9 

Citări ale publicaţiilor candidatului în 
articole publicate în reviste cotate ISI,  în 
cărţi, capitole de cărţi sau volume ori în 
reviste indexate în baze de date 
internaţionale (nu se iau în considerare 
autocitările). n este numărul de autori al 
publicaţiei citate. (0,2+4×f) × 2/n Pe citare 

I10 

Editor al unei reviste editate în 
străinătate care este indexată ISI sau 
indexată de o bază de date 
internaţională recunoscută 

2 
 

Pe revistă 
 
 
 
 

Membru în comitetul de redacţie al unei 
asemenea reviste 1 

I11 

Editor al unei reviste editate în ţară care 
este indexată ISI sau indexată de o bază 
de date internaţională recunoscută, 

1 
 

Pe revistă 
 
 
 
 

Membru în comitetul de redacţie al unei 
asemenea reviste 0,5 

I12 

Coordonator al unei colecţii (serie de 
volume) editate de o editură cu prestigiu 
internaţional, 2 Pe colecţie/serie 
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Membru în comitetul ştiinţific al unei 
asemenea serii-colecţii; 1 

Coordonator al unei colecţii (serie de 
volume) editate de o editură din ţară; 1 

Membru în comitetul ştiinţific al unei 
asemenea serii-colecţii; 0,5 

I13 

Coordonarea unui proiect de cercetare 
finanţat cu echivalentul a cel puţin 
50.000 lei de o entitate din străinătate 3 Pe proiect 

I14 

Coordonarea unui proiect de cercetare 
finanţat cu cel puţin 50.000 lei de o 
entitate din ţară 2 Pe proiect 

I15 

Profesor visiting la o universitate de 
prestigiu din străinătate (titular de curs 
finalizat prin evaluarea studenţilor),  10 

Pe universitate 

Profesor – cercetător invitat (guest) la o 
universitate de prestigiu din străinătate 
pentru o perioadă de cel puţin o lună 5 

Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o 
durată de cel puţin un an la o 
universitate de prestigiu din străinătate 
sau obţinerea unei diplome de doctor la 
o universitate din străinătate 2 

I16 
Lucrări prezentate la conferinţe 
internaţionale organizate în străinătate 1 Pe conferinţă 

I17 
Lucrări prezentate la conferinţe 
internaţionale organizate în ţară 0,5 Pe conferinţă 

I18 

Beneficiar al unor granturi individuale 
sau burse postdoctorale în valoare de cel 
puţin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant/bursă 

I19 

Iniţierea unor programe de studii 
universitare  2 Pe program 

Introducerea de cursuri noi  0,5 Pe curs 

Publicare cursuri pentru studenți 1xm/n Pe lucrare 

I20 

Membru al unei echipe de cercetare care 
implementează un proiect finanţat pe 
bază de competiţie cu cel puţin 100.000 
lei 1 Pe proiect 

I21 

Membru al Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al 
consiliului sau comisiilor de specialitate 
ale Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior 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 instituții 
publice guvernamentale / organizații 2 x m/n Pe lucrare 
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internaționale / centre de cercetare 
2*m/n 

I23 

Participare în colectivele de elaborare 
sau implementare a granturilor ori a 
proiectelor de dezvoltare instituțională, 
socială și regională; transfer de 
cunoaștere și instrumente de politici; 
asistență pentru dezvoltare s.a finantate 
de o entitate regionala, nationala sau din 
străinătate 1 Pe proiect 

 
Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ (fiecare standard în parte fiind obligatoriu) 
 

Criteriu Definitie criteriu  

Standardul pentru 
profesor universitar / 
cercetător ştiinţific 
gradul I 

Standardul pentru 
Conferenţiarr 
universitar / 
cercetător ştiinţific 
gradul II 

C1 Punctajul pentru indicatorul I1 >/= 10 >/= 5 

C2 

Numărul de articole care prezintă 
contribuţii originale, in extenso, în reviste 
cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 
3 din bazele de date internaţionale 
recunoscute >/=  10 

 
 
 
 
>/=  6 

C3 
Numărul de cărţi la care este unic autor, 
prim autor sau coordonator 

cel puţin o carte la o 
editură cu prestigiu 
internaíonal (A1) sau 
cel puțin două cărți 
publicate la edituri cu 
prestigiu recunoscut 
(A2)  

 
>/= 1 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 >/=  60 
>/=  35 

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I9 >/=  10 
 
>/=  5 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I5-I8 >/=  3 >/=  1 

C7 
Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23) >/=  100 

 
 
>/=  60 

C8 

Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23), acumulat după obţinerea 
titlului de doctor >/=  50 

 
 
 
>/=  30 
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Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare în Subdomeniul ȘTIINȚE POLITICE ȘI 
RELAȚII INTERNAȚIONALE  
 
Definiţii şi condiţii: 

11. Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
umaniste și în domenii de graniţă cu acestea. 

12. Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu 
prestigiu internaţional (categoria A1), sau la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2), 
sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Worldcat. 

13. Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi 
spaniola. 

14. Pentru anumite categorii de publicaţii (vezi grila de mai jos), se aplică coeficientul de 
multiplicare m, care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o editură din 
străinătate cu peer review internaţional şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 
1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o 
editură din străinătate cu peer review internaţional; 1, în restul cazurilor. 

15. Bazele de date internaţionale 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, Informa, 
Project MUSE, HEIN Online. 

16. n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 
17. Pentru categoria articolelor publicate în reviste „cotate ISI” se iau în considerare doar cele 

indexate în ISI Web of Knowledge, fiind obligatorie raportarea codului de înregistrare al 
articolului (WOS). Factorul de impact, acolo unde acesta există, este cel aferent anului în care 
a fost publicat articolul2 

18. O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 
favorabilă pentru candidat.   

 
 

 

Nr. 
criteriu Denumirea indicatorului Punctajul 

Elementul pentru 
care se acordă 
punctajul 

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 mai mic de 0,1 sau în 
reviste indexate în cel puţin 3, respectiv 
23 din bazele de date internaţionale 2 x m/n Pe articol 

                                                           
 
 
 
 
 
2
 Informaţia este accesibilă pe portalul Web of Science, secţiunea Journal Citation Reports. 

3
 Sunt punctate articolele publicate în 2 din bazele date internaționale din lista indicată până în 2016, respectiv 

în 3 baze de date internaționale începând cu 2016. 
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recunoscute sau reviste care au avut o 
cotație națională B sau B+ înainte de 
2011,  capitole în volume publicate la 
edituri cu prestigiu internațional (A1) sau 
la edituri cu prestigiu recunoscut (A2) 
 

I3 Cărţi publicate ca unic autor  10 × m Pe carte 

I4 
Cărți publicate în calitate de coautor, 
avand n coautori 6 x m/n Pe carte 

I5 Cărţi coordonate, având n coordonatori 5 × m/n Pe carte 

I6 
Studii/capitole, având n autori, în volume 
colective (volume cu ISBN) 2 × m/n Pe studiu/capitol 

I7 

Recenzii publicate în reviste cotate ISI 
sau în reviste indexate în cel puţin 3 din 
bazele de date internaţionale 
recunoscute sau termeni de minimum o 
pagină în enciclopedii/dicţionare de 
specialitate 0,5 x m/n 

Pe recenzie sau 
termen 

I8 

Lucrări  publicate în volumele unor 
conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate 
în cel puţin una din bazele de date 
internaţionale recunoscute, traduceri ale 
unor lucrări fundamentale din domeniul 
științelor sociale 1x m/n Pe lucrare 

I9 

Citări ale publicaţiilor candidatului în 
articole publicate în reviste cotate ISI,  în 
cărţi, capitole de cărţi sau volume ori în 
reviste indexate în baze de date 
internaţionale (nu se iau în considerare 
autocitările). n este numărul de autori al 
publicaţiei citate, sau recenzii la cărțile 
de autor publicate în reviste indexate în 
baze de date internaționale (0,2+4×f) × 2/n Pe citare 

I10 

Editor al unei reviste editate în 
străinătate care este indexată ISI sau 
indexată de o bază de date 
internaţională recunoscută 

5 
 

Pe revistă 
 
 
 
 

Membru în comitetul de redacţie al unei 
asemenea reviste 3 

I11 

Editor al unei reviste editate în ţară care 
este indexată ISI sau indexată de o bază 
de date internaţională recunoscută, 

2 
 

Pe revistă 
 
 
 
 

Membru în comitetul de redacţie al unei 
asemenea reviste 1 

I12 

Coordonator al unei colecţii (serie de 
volume) editate de o editură cu prestigiu 
internaţional 4 

Pe colecţie/serie 
Membru în comitetul ştiinţific al unei 
asemenea serii-colecţii; 2 
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Coordonator al unei colecţii (serie de 
volume) editate de o editură din ţară; 2 

Membru în comitetul ştiinţific al unei 
asemenea serii-colecţii; 1 

I13 

Coordonarea unui proiect de cercetare 
finanţat cu echivalentul a cel puţin 
50.000 lei de o entitate din străinătate 7 Pe proiect 

I14 

Coordonarea unui proiect de cercetare 
finanţat cu cel puţin echivalentul a 
50.000 lei de o entitate din ţară 5 Pe proiect 

I15 

Profesor visiting la o universitate de 
prestigiu din străinătate (titular de curs 
finalizat prin evaluarea studenţilor),  10 

Pe universitate 

Profesor – cercetător invitat (guest) la o 
universitate de prestigiu din străinătate 
pentru o perioadă de cel puţin o lună 5 

Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o 
durată de cel puţin un an academic la o 
universitate de prestigiu din străinătate 
sau obţinerea unei diplome de doctor la 
o universitate din străinătate 3 

I16 
Lucrări prezentate la conferinţe 
internaţionale organizate în străinătate 1 Pe conferinţă 

I17 
Lucrări prezentate la conferinţe 
internaţionale organizate în ţară 0,5 Pe conferinţă 

I18 

Beneficiar al unor granturi individuale 
sau burse postdoctorale în valoare de cel 
puţin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant/bursă 

I19 

Iniţierea unor programe de studii 
universitare  2 Pe program 

Introducerea de cursuri noi  0,5 Pe curs 

Publicare cursuri pentru studenți 1xm/n Pe lucrare 

I20 

Membru al unei echipe de cercetare care 
implementează un proiect finanţat pe 
bază de competiţie cu cel puţin 100.000 
lei 1 Pe proiect 

I21 

Membru al Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 
Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al 
consiliului sau comisiilor de specialitate 
ale Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior, CNFIS 
(se punctează un singur mandat). Premii 
ale unor Academii și Asociații științifice  1 

Pe consiliu / 
comisie / premiu 

I22 

Studiu, individual sau colectiv, de 
evaluare și fundamentare de politici 
publice elaborat, în urma unor concursuri 
de selecție, pentru diverse instituții 
publice guvernamentale / organizații 
internaționale / centre de cercetare 2 x m/n Pe lucrare 
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I23 

Participare în colectivele de elaborare 
sau implementare a granturilor ori a 
proiectelor de dezvoltare instituțională, 
socială și regională; transfer de 
cunoaștere și instrumente de politici; 
asistență pentru dezvoltare s.a finanţate 
de o entitate regională, naţională sau din 
străinătate 1 Pe proiect 

 
Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ (fiecare standard în parte fiind obligatoriu) 
 

Criteriu Definiţie criteriu  

Standardul pentru 
profesor universitar / 
cercetător ştiinţific 
gradul I 

Standardul pentru 
Conferenţiarrunivers
itar / cercetător 
ştiinţific gradul II 

C1 Punctajul pentru indicatorul I1 >/= 10 >/= 5 

C2 Numărul de articole care prezintă 
contribuţii originale, în extenso, conform 
condițiilor de la I2 

>/=  8 >/=  5  

C3 
Numărul de cărţi la care este unic autor sau 
prim autor  

cel puţin o carte la o 
editură cu prestigiu 
internaţional (A1) sau 
cel puțin două cărți 
publicate la edituri cu 
prestigiu recunoscut 
(A2)  

 
>/= 1 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 >/=  100 
>/=  50 

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I9 >/=  10 
 
>/=  5 

C6 
Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23) >/=  150 

 
 
>/=  100 

C7 

Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23), acumulat după obţinerea 
titlului de doctor >/=  100 

 
 
 
>/=  50 
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Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare în domeniul ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE. 
 
Definiţii şi condiţii: 

19. Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor 
umaniste şi în domenii de graniţă cu acestea. 

20. Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu 
prestigiu internaţional (categoria A1) sau la edituri cu opregstigiu recunoscut (categoria A2) 
sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci din Worldcat. 

21. Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau 
spaniola. 

22. Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă 
publicaţia a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă 
într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă publicaţia este scrisă într-o limbă de 
circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review 
internaţional; 1, în alte cayuri. 

23. Bazele de date internaţionale 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. 

24. n indică numărul de autori al unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 
25. Pentru articolele publicate în reviste cotate ISI se iau în considerare doar cele indexate in ISI 

Web of Knowledge, fiind obligatorie raportarea codului de înregistrare al articolului (WOS), 
iar factorul de impact este cel aferent anului in care a fost publicat articolul. 

26. ISI Proccedings sunt asimilate articolelor indexate in baze de date, fara factor de impact. 
27. O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă pentru candidat.   
 
 

Nr. 
criteriu Denumirea indicatorului Punctajul 

Elementul pentru 
care se acordă 
punctajul 

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 mai mic de 0,1 sau în 
reviste indexate în cel puţin 3 din bazele 
de date internaţionale recunoscute 2Xm/n Pe articol 

I3 
Cărţi publicate ca unic autor sau ca prim 
autor 10 × m Pe carte 

I4 
Carti publicate in calitate de coautor, 
avand n coautori (n= sau mai mic cu 3) 6 x m/n Pe carte 

I5 Cărţi coordonate, având n coordonatori 5 × m/n Pe carte 

I6 
Studii/capitole, având n autori, în volume 
colective (volume cu ISBN) 2 × m/n Pe studiu/capitol 

I7 

Recenzii publicate în reviste cotate ISI 
sau în reviste indexate în cel puţin 3 din 
bazele de date internaţionale 
recunoscute sau termeni de minimum o 
pagină în enciclopedii/dicţionare de 0,5 x m/n 

Pe recenzie sau 
termen 
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specialitate 

I8 

Lucrări  publicate în volumele unor 
conferinţe (volume cu ISSN) sau indexate 
în cel puţin una din bazele de date 
internaţionale recunoscute 1x m/n Pe lucrare 

I9 

Citări ale publicaţiilor candidatului în 
articole publicate în reviste cotate ISI,  în 
cărţi, capitole de cărţi sau volume ori în 
reviste indexate în baze de date 
internaţionale (nu se iau în considerare 
autocitările). n este numărul de autori al 
publicaţiei citate. (0,2+4×f) × 2/n Pe citare 

I10 

Editor al unei reviste editate în 
străinătate care este indexată ISI sau 
indexată de o bază de date 
internaţională recunoscută 

2 
 

Pe revistă 
 
 
 
 

Membru în comitetul de redacţie al unei 
asemenea reviste 1 

I11 

Editor al unei reviste editate în ţară care 
este indexată ISI sau indexată de o bază 
de date internaţională recunoscută, 

1 
 

Pe revistă 
 
 
 
 

Membru în comitetul de redacţie al unei 
asemenea reviste 0,5 

I12 

Coordonator al unei colecţii (serie de 
volume) editate de o editură cu prestigiu 
internaţional, 2 

Pe colecţie/serie 

Membru în comitetul ştiinţific al unei 
asemenea serii-colecţii; 1 

Coordonator al unei colecţii (serie de 
volume) editate de o editură din ţară; 1 

Membru în comitetul ştiinţific al unei 
asemenea serii-colecţii; 0,5 

I13 

Coordonarea unui proiect de cercetare, 
obținut prin competiție, in calitate de 
director/ responsabil stiintific/ 
responsabil institutional din partea 
universitatii finanţat cu echivalentul a cel 
puţin 50.000 lei de o entitate din 
străinătate 3 Pe proiect 

I14 

Coordonarea unui proiect de cercetare, 
obținut prin competiție, in calitate de 
director/ responsabil stiintific/ 
responsabil institutional din partea 
universitatii finanţat cu cel puţin 50.000 
lei de o entitate din ţară 2 Pe proiect 
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I15 

Profesor visiting la o universitate de 
prestigiu din străinătate (titular de curs 
finalizat prin evaluarea studenţilor),  5 

Pe universitate 
 
 

Profesor – cercetător invitat (guest) la o 
universitate de prestigiu din străinătate 
pentru o perioadă de cel puţin o lună 5 

Profesor visiting/predare în cadrul 
programului Erasmus 2 

Pe misiune de 
predare 

Efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o 
durată de cel puţin 3 luni la o 
universitate de prestigiu din străinătate 
sau obţinerea unei diplome de doctor la 
o universitate din străinătate 5 Pe stagiu 

I16 
Lucrări prezentate la conferinţe 
internaţionale organizate în străinătate 1 Pe conferinţă 

I17 
Lucrări prezentate la conferinţe 
internaţionale organizate în ţară 0,5 Pe conferinţă 

I18 

Beneficiar al unor granturi individuale 
sau burse postdoctorale în valoare de cel 
puţin 25.000 lei fiecare 5 Pe grant/bursă 

I19 

Iniţierea unor programe de studii 
universitare  2 Pe program 

Introducerea de cursuri noi  0,5 Pe curs 

Publicare cursuri pentru studenți 1xm/n Pe lucrare 

I20 

Membru al unei echipe de cercetare care 
implementează un proiect finanţat pe 
bază de competiţie de cel puţin 50.000 
lei de catre o entitate din tara 1 Pe proiect 

Membru al unei echipe de cercetare care 
implementează un proiect finanţat pe 
bază de competiţie de cel puţin 50.000 
lei de catre o entitate din strainatate 2 Pe proiect 

I21 

Membru al Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al 
consiliului sau comisiilor de specialitate 
ale Agenţiei Române de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Superior sau în 
alte comisii/comitete la nivel național în 
domeniul administrației publice 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 instituții 
publice guvernamentale / organizații 
internaționale / centre de cercetare 
2*m/n 2 x m/n Pe lucrare 
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I23 

Participare în colectivele de elaborare 
sau implementare a granturilor ori a 
proiectelor de dezvoltare instituțională, 
socială și regională; transfer de 
cunoaștere și instrumente de politici; 
asistență pentru dezvoltare s.a finantate 
de o entitate regionala, nationala sau din 
străinătate 1 Pe proiect 

 
Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ (fiecare standard în parte fiind obligatoriu) 
 

Criteriu Definitie criteriu  

Standardul pentru 
profesor universitar / 
cercetător ştiinţific 
gradul I 

Standardul pentru 
Conferenţiarr 
universitar / 
cercetător ştiinţific 
gradul II 

C1 Punctajul pentru indicatorul I1 

>/= 10 și un minim de 
3 articole ISI având 
un factor de impact f 
care este mai mare 
sau egal cu 0,1, 
indiferent de 
numărul de autori 

>/= 5 și un minim de 
2 articole ISI având 
un factor de impact f 
care este mai mare 
sau egal cu 0,1, 
indiferent de 
numărul de autori 

C2 

Numărul de articole care prezintă 
contribuţii originale, in extenso, în reviste 
cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 
3 din bazele de date internaţionale 
recunoscute >/=  10 

 
 
 
 
>/=  6 

C3 
Numărul de cărţi la care este unic autor, 
prim autor sau coordonator 

cel puţin o carte la o 
editură cu prestigiu 
internaíonal (A1) sau 
cel puțin două cărți 
publicate la edituri cu 
prestigiu recunoscut 
(A2)  

 
>/= 1 

C4 
Numărul de granturi coordonate respectiv 
participare ca membru în echipa  

Cel puțin un grant 
național sau 
internațional, 
finanțat pe baza de 
competitie de minim 
50.000 lei, coordonat 
în calitate de director 
de grant/investigator 
principal/responsabil 
stiintific/responsabil 
instituțional 
Ca și rută alternativă, 
în cazul neîndeplinirii 
criteriului de mai sus, 
se admite realizarea 
punctajul cumulat 

Cel puțin 2 
participări ca 
membru al unei 
echipe de cercetare 
care implementează 
un proiect finanțat 
pe baza de 
competitie de minim 
50.000 lei  
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pentru indicatorii I18, 
I 20 și I23 >/= 15    

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I8 >/=  60 
>/=  35 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I9 >/=  10 
 
>/=  5 

C7 Suma punctajului pentru indicatorii I5-I8 >/=  3 >/=  1 

C8 
Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23) >/=  100 

 
 
>/=  60 

C9 

Punctaj total (suma punctajului pentru 
indicatorii I1-I23), acumulat după obţinerea 
titlului de doctor >/=  50 

 
 
 
>/=  30 

 
 
Preşedinte, 
Prof.univ.dr. Stefan Cojocaru 
 
 
 
 


