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COMISIA DE TEOLOGIE (C32) 

Proiect privind standardele minimale şi obligatorii  

pentru conferirea atestatului de Abilitare în Teologie 

(şi a gradului didactic de profesor universitar). 

 

 

1. Observaţii 
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul Teologiei, al altor ştiinţe umaniste sau sociale sau 

în domenii de graniţă cu acestea. 

- n indică numărul de autori ai unei publicaţii, la care candidatul este autor sau coautor. 

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă candidatului. 

- Bazele de date recunoscute sunt: ISI, ATLA, Religion and Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, 

JSTOR, ProQuest, Project Muse, CEEOL. 

 

 

2. Indicatorii 
 

Se acordă următoarele punctaje. 

 
Indicator Denumirea indicatorului Punctaj Condiţii şi 

observaţii 

I 1. Teza de Doctorat 
(tipărită la edituri recunoscute, sub numele cu care a fost susţinută, pentru 

a se evita împărţirea ei în mai multe cărţi) 

Între 10-60 

puncte 

Se va puncta 

în funcţie de 

categoria de 

editură, la 

care a fost 

publicată, cf. 

I 2.1. 

 

 

   

I 2. Cărţi de autor şi volume   

I 2.1. Cărţi de autor cu caracter ştiinţific:   

I 2.1.1. La edituri internaţionale prestigioase din străinătate, cu referenţi, în limbă 

de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) 

60 /n  

I 2.1.2. La edituri din străinătate, fără referenţi ştiinţifici, şi/sau în altă decât cele 

de circulaţie internatională 

30 /n  

I 2.1.3. La edituri româneşti din categoria CNCS A, precum şi cele în limbă de 

circulaţie internaţională la edituri româneşti CNCS B 

30 /n  

I 2.1.4. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în limba română sau a unei 

naţionalităţi conlocuitoare (alta decât germana) 

20 /n  

I 2.1.5. La edituri româneşti din categoria CNCS C, în limbă de circulaţie 

internaţională 

15 / n  

I 2.1.6. La edituri româneşti din categoria CNCS C, în limba română sau a unei 

naţionalităţi conlocuitoare, alta decât germana 

10 / n  

 

 

   

I 2.2.  Editări de volume colective   

I 2.2.1. La edituri internaţionale prestigioase din străinătate, cu referenţi, în limbi 

de circulaţie internaţională 

15 /n  

I 2.2.2 La edituri din străinătate, fără referenţi ştiinţifici 7,5 /n  

I 2.2.3. La edituri româneşti din categoria CNCS A 7,5 /n  

I 2.2.4 La edituri româneşti din categoria CNCS B 4 /n  

I 2.2.5 La edituri româneşti din categoria CNCS C 2,5 /n  
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I 2.3. Editări într-o revistă a contribuţiilor unui simpozion ştiinţific 

(proceedings / Tagungsband) 

 Obs.: 

Indicatorul 

nu se referă 

la calitatea de 

membru al 

redacţiei, ci 

la editarea 

efectivă a 

revistei care 

conține 

lucrările unui 

simpozion. 

I 2.3.1 Reviste ISI  20 /n  

I 2.3.2. Reviste ERIH 15 /n  

I 2.3.2 Alte reviste din străinătate, dein alte BDI 5  /n  

I 2.3.3 Reviste româneşti din categoria CNCS B 5 /n  

I 2.3.4 Reviste româneşti din categoria CNCS C 2,5 /n  

 

 

   

I 2.4.  Ediţii critice  Obs.: 

Indicatorul se 

referă la 

coordonatorul 

ediţiei. 

Participanţii 

vor fi 

punctaţi cf. 

indicatorului 

I 5. 

I 2.4.1 Ediţii de manuscrise  15 /n  

I 2.4.2 Colecţii de documente care fuseseră deja editate 10 /n  

 

 

   

I 2.5. Traduceri   

I 2.5.1 Ale unor texte sursă, din texte ale patrimoniului universal (de ex. autori 

antici, literatura rabinică, literatura creștină timpurie - apocrife, scrieri ale 

Părinţilor bisericeşti) (pentru câte 150 pagini) 

15 /n  

I 2.5.2 Traduceri din literatura de specialitate (pentru 150 pagini) 5 /n  

 

 

I 3. Studii în reviste de specialitate   

I 3.1. Reviste cotate ISI  15 /n  

I 3.2. În reviste ERIH 12 /n  

I 3.3 Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste de specialitate prestigioase 6 /n  

I 3.4 Reviste din România cotate CNCS B, în limbă de circulaţie internaţională 6 /n  

I 3.5 Reviste din România cotate CNCS B, în limba română sau în cele ale 

naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 

H4 /n  

I 3.6 Reviste din România cotate CNCS C, în limbi de circulaţie internaţională 3 /n  

I 3.7 Reviste din România cotate CNCS C, în limba română sau în cele ale 

naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 

2 /n  

 

 

   

I.4  Studii în volume colective și în volume de conferințe. Capitole 

de cărţi 

  

I 4.1. La edituri internaţionale prestigioase din străinătate, cu referenţi, în limbi 

de circulaţie internaţională  

12 /n  

I 4.2. La edituri din străinătate, fără referenţi ştiinţifici, în alte limbi decât cele 

de circulație internațională  

6 /n  

I 4.3. La edituri româneşti din categoria CNCS A 6 /n  
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I 4.4. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în limbi de circulaţie 

internațională 

6 /n  

I 4.5. La edituri româneşti din categoria CNCS B, în limba română sau a unei 

naţionalităţi conlocuitoare, alta decât germana 

4 /n  

I 4.6. La edituri româneşti din categoria CNCS C, în limbă de circulaţie 

internaţională 

3 /n  

I 4.7. La edituri româneşti din categoria CNCS C, în limba română sau a unei 

naţionalităţi conlocuitoare, alta decât germana 

2 /n  

 

 

   

I 5. Studii introductive şi postfeţe (cu caracter ştiinţific) Aparat 

critic 

 În cazul în 

care Studiul 

și aparatul 

critic este 

cuprins în 

propriul 

volum de 

autor, atunci 

se ia în 

considerare 

pentru 

punctaj 

volumul în 

întregime  

I 5.1. La edituri internaţionale prestigioase din străinătate, cu referenţi, şi în 

România în edituri recunoscute CNCS A 

6 /n  

I 5.2. La edituri din străinătate, fără referenţi ştiinţifici 3 /n  

I 5.3 La edituri româneşti din categoria CNCS B 2 /n  

I 5.4. La edituri româneşti din categoria CNCS C 1 /n  

 

 

   

I 6 Recenzii   

I 6.1. Reviste cotate ISI / ERIH 1,2 /n  

I 6.2. Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste teologice prestigioase 0,6 /n  

I 6.3. Reviste din România cotate CNCS B, în limbi de circulaţie internaţională 0,6 /n  

I 6.4. Reviste din România cotate CNCS B, în limba română sau în cele ale 

naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 

0,4 /n  

I 6.5. Reviste din România cotate CNCS C, în limbi de circulaţie internaţională 0,3 /n  

I 6.6. Reviste din România cotate CNCS C, în limba română sau în cele ale 

naţionalităţilor conlocuitoare altele decât germana 

0,2 /n  

    

I 7 Articole în enciclopedii   

I 7.1 În străinătate 3 /n  

I 7.2. În ţară 2 /n  

 

 

   

I 8.  Prestigiul profesional 
(calitatea de visiting professor, membru în asociaţii profesionale, membru 

în comisii de cercetare  şi granturi, membru în comisii de dialog 

interconfesional şi interreligios, membru în colectivele de redacţie ale 

unor reviste de specialitate din străinătate, indexate ISI sau ERIH, referent 

ştiinţific al unor edituri cu prestigiu internaţional, premii şi distincţii 

academice, naţionale şi internaţionale) 

2 p. pentru 

fiecare 

poziţie/calitate 

 

I 9. Citări  
(în cărţi publicate în edituri prestigioase din străinătate şi ţară, precum şi 

în reviste indexate în bazele de date ISI, ATLA, Religion and Theological 

Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest, Project Muse, 

CEEOL). 

 

2 puncte / 

citare / autor 
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3. Criteriile minimale propuse pentru abilitare (şi profesorat): 

 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul minimal 

C 1. Titlul de doctor  Teza de doctorat să fie publicată 

C 2. Suma indicatorilor I 1 şi I 2 80 puncte  

C 3. Suma indicatorilor I 3. 120 de puncte 

C 4. Suma indicatorilor I 3.1.-I 3.5. 60 puncte 

C 5. Suma indicatorilor I 4 – I 7. 100 puncte 

C 6. Suma indicatorului I 4.1.- I 4.5. 60 

C 7. Suma indicatorului I 8 8 puncte 

C 8. Suma indicatorului I 9 10 puncte 

 


