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UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM 

FACULTATEA .............................................. 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE 

2015 

NUMELE CADRULUI DIDACTIC: 

TITLUL DIDACTIC:     

DEPARTAMENT:     

Felul 

activităţii 

Conţinutul activităţii Echivalenţa în domeniul artistic Punctaj Realizări Punctaj 

obţinut 

A. 

REPREZENTĂRI 

A.1. Membru al Academiei Române sau al academiilor naţionale 

din alte ţări;
1
 

15 

A.2. Membru corespondent al Academiei Române sau al 

academiilor naţionale din alte ţări 

10 

A.3. Premii obţinute la nivel naţional: premiile Academiei 

Române sau al academiilor naţionale din alte ţări, premiile 

acordate de CNCS şi Uniunile naţionale de creaţie (UNITER, 

Uniunea Scriitorilor, UAP, UCMR, UCIN, UAR) 

10 

A.4. Distincţie/premiu pentru contribuţii ştiinţifice (articole, cărţi, 

invenţii etc) acordate de instituţii/organizaţii ştiinţifice 

– obţinute în ţară 10 

– obţinute în străinătate 15 

B. GRANTURI  de 

cercetare-

cezvoltare
2
 

B.1.1. Contracte 

internaţionale de cercetare 

ştiinţifică 

B.1.1. Contracte internaţionale de 

interpretare sau creaţie artistică: 

concerte, recitaluri, expoziţii 

25-dir.grant 

20-membru 

B.1.2. Contracte, proiecte de 

cercetare ştiinţifică câştigate 

prin competiţie naţională 

B.1.2. Contracte, proiecte de 

cercetare în domeniul artistic 

câştigate prin competiţie naţională 

20-dir.grant 

15-membru 

B.1.3. Contracte naţionale 

de cercetare ştiinţifică 

B.1.3. Contracte naţionale de 

interpretare sau creaţie artistică: 

concerte, recitaluri, expoziţii 

15-dir.grant 

10-membru 

B.2.1. Contracte directe cu 

terţi în ţară sau străinătate – 

peste 20.000 EUR 

B.2.1. Contracte de colaborare cu 

instituţii culturale internaţionale de 

prestigiu 

10-dir.grant 

8-membru 

B.2.2. Contracte directe cu B.2.2. Contracte de colaborare cu 8-dir.grant 

1
 Calitatea de membru corporativ extern („külső köztestületi tagság”) al Academiei Ungare a Științelor nu se ia în considerare.  

2
 Se consideră proiecte de cercetare ştiinţifică acele proiecte care au ca finalitate publicaţii ştiinţifice, brevete de invenţie, respectiv rapoarte de cercetare. 

Anexa C 4.2.
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terţi în ţară sau străinătate –

10.000 –20.000 EUR 

instituţii culturale de prestigiu din 

străinătate 

6-membru 

B.2.3. Contracte directe cu 

terţi în ţară sau străinătate – 

5.000 –10.000 EUR 

B.2.3. Contracte de colaborare cu 

instituţii culturale de prestigiu din 

ţară 

6-dir.grant 

4-membru 

  

B.2.4. Contracte directe cu 

terţi în ţară sau străinătate – 

sub 5.000 EUR 

B.2.4. Contracte de colaborare cu 

alte instituţii culturale din ţară şi 

din străinătate 

4-dir.grant 

2-membru 

  

 

C. PUBLICAŢII 

Volume personale (autor, coautor, editor-coordonator) 

publicate: 

 

 

  

C.1.1. Cărţi publicate în 

edituri prestigioase din 

străinătate
3
 – autor unic 

C.1.1.  CD-uri / albume de artă / 

partituri muzicale de autor unic 

editate şi omologate în străinătate 

30   

C.1.2. Cărţi publicate în 

edituri prestigioase din 

străinătate
4
 – coautor 

C.1.2.  CD-uri / albume de artă / 

partituri muzicale de coautor, 

editate şi omologate în străinătate 

30 / nr. 

coautori 

 

  

C.1.3. Cărţi publicate în 

edituri prestigioase din 

străinătate
5
 – editor sau 

coordonator 

C.1.3. CD-uri/ albume de artă / 

partituri muzicale de coautor, 

editate la studiouri din ţară 

10   

C.2.1. Cărţi publicate în 

edituri din ţară recunoscute 

CNCS – autor unic 

C.2.1. CD-uri / albume de artă / 

partituri muzicale de autor unic 

omologate prin intermediul ORDA 

(Oficiul Român al Dreptului de 

Autor) 

20   

C.2.2. Cărţi publicate în 

edituri din ţară recunoscute 

CNCS – coautor 

C.2.2. CD-uri / albume de artă / 

partituri muzicale de coautor, 

omologate prin intermediul ORDA 

(Oficiul Român al Dreptului de 

Autor)  

20 / nr. 

coautori 

  

C.2.3. Cărţi publicate în 

edituri din ţară recunoscute 

CNCS – editor sau 

coordonator 

C.2.3. Editor al publicaţiilor de 

texte muzicale, albume de artă sau 

coordonator de înregistrări audio-

vizuale omologate  ORDA 

5   

                                                 
3
 Lista editurilor de referinţă se întocmeşte la nivelul departamentelor. Pentru domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste cf. lista CNCS la http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf; pentru domeniul ştiinţelor sociale: „Edituri cu prestigiu international in domeniul Stiintelor sociale” la 

http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/  
4
 Lista editurilor de referinţă se întocmeşte la nivelul departamentelor. Pentru domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste cf. lista CNCS la http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf; pentru domeniul ştiinţelor sociale: „Edituri cu prestigiu international in domeniul Stiintelor sociale” la 

http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/ 
5
 Lista editurilor de referinţă se întocmeşte la nivelul departamentelor. Pentru domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste cf. lista CNCS la http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf; pentru domeniul ştiinţelor sociale: „Edituri cu prestigiu international in domeniul Stiintelor sociale” la 

http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/ 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/


 3 

C.3.1. Cărţi (cu ISBN) 

publicate în alte edituri din 

străinătate – autor unic 

C.3.1. Înregistrări radio-TV în 

străinătate – autor unic 

 

15   

C.3.2. Cărţi (cu ISBN) 

publicate în alte edituri din 

străinătate – coautor 

C.3.2. Înregistrări radio-TV în 

străinătate – coautor 

15 / nr. 

coautori 

  

C.3.3. Cărţi (cu ISBN) 

publicate în alte edituri din 

străinătate – editor sau 

coordonator 

C.3.3. Coordonator de înregistrări 

audio-vizuale în străinătate 

3   

C.4.1. Cărţi (cu ISBN) 

publicate în alte edituri din 

ţară – autor unic 

C.4.1. Înregistrări radio-TV – în 

ţară – autor unic 

10   

C.4.2. Cărţi (cu ISBN) 

publicate în alte edituri din 

ţară – coautor 

C.4.2. Înregistrări radio-TV în ţară 

– coautor 

10 / nr. 

coautori 

  

 

C.4.3. Cărţi (cu ISBN) 

publicate în alte edituri din 

ţară – editor sau coordonator 

C.4.3. Coordonator de înregistrări 

audio-vizuale în ţară 

2   

 

 

C.5. Dicţionar  

 

30, divizat 

cu numărul 

autorilor 

  

C.6. Traducere 50% din 

C.1.1–C.4.3; 

în cazul 

rezultatelor-

fracţie se 

rotunjeşte în 

sus 

  

Studii şi recenzii  

 

   

C.6.1. Articol în revistă 

cotată ISI: Science Citation 

Index (scor relativ de 

influenţă >= 0,5) / ISI: 

Social Sciences Citation 

Index (scor relativ de 

influenţă >= 0,25) / ISI: Arts 

& Humanities Citation 

Index / ERIH INT1 / CNCS 

C.6.1. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, concerte 

cu orchestre filarmonice, expoziţii 

şi filme de autor prezentate la nivel 

internaţional în cadrul unor 

evenimente organizate de 

organizaţii internaţionale de 

specialitate de prestigiu – autor 

unic / dirijor / solist / regizor 

30  

II.
6
 10  

III.
7
 6  

  

                                                 
6
 A doua prezentare a aceluiaşi program (se consideră program identic dacă nu diferă peste 50% de prima prezentare). Dacă a doua prezentare aparţine unei alte categorii de evaluare (de ex. 

recital /expoziţie în ţară în loc de recital /expoziţie în străinătate, atunci acesteia i se va acorda punctajul pentru a doua prezentare din cadrul categoriei respective 
7
 A treia prezentare a aceluiaşi program. (se consideră program identic dacă nu diferă peste 50% de prima sau a doua prezentare) 
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A – autor unic 

C.6.2. Articol în revistă 

cotată ISI: Science Citation 

Index (scor relativ de 

influenţă >= 0,5) / ISI: 

Social Sciences Citation 

Index (scor relativ de 

influenţă >= 0,25) / ISI: Arts 

& Humanities Citation 

Index / ERIH INT1 / CNCS 

A – coautor 

C.6.2. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, concerte 

cu orchestre filarmonice, expoziţii 

şi filme de autor prezentate la nivel 

internaţional în cadrul unor 

evenimente organizate de 

organizaţii internaţionale de 

specialitate de prestigiu – coautor / 

membru al orchestrei / colaborator 

30 / nr. 

coautori 

II.
8
 10 / nr. 

coautori 

III.
9
 6 / nr. 

coautori 

  

C.6.3. Recenzie/critică în revistă cotată ISI: Science Citation Index 

(scor relativ de influenţă >= 0,5) / ISI: Social Sciences Citation 

Index (scor relativ de influenţă >= 0,25) / ISI: Arts & Humanities 

Citation Index / ERIH INT1 / CNCS A – autor unic 

15   

C.6.4. Recenzie/critică în revistă cotată ISI: Science Citation Index 

(scor relativ de influenţă >= 0,5) / ISI: Social Sciences Citation 

Index (scor relativ de influenţă >= 0,25) / ISI: Arts & Humanities 

Citation Index / ERIH INT1 / CNCS A – coautor  

15 / nr. 

coautori  

  

C.7.1. Articol în revistă cotată 

ISI: Science Citation Index 

(scor relativ de influenţă 0,25 - 

0,5) / ISI: Social Sciences 

Citation Index (scor relativ de 

influenţă 0,1 - 0,25) / ERIH 

INT2 / Scopus / CNCS B – 

autor unic 

C.7.1. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, 

concerte cu orchestre 

filarmonice, expoziţii şi filme 

de autor prezentate la nivel 

internaţional – autor unic / 

dirijor / solist / regizor 

25 

II. 8 

III. 4 

  

C.7.2. Articol în revistă cotată 

ISI: Science Citation Index 

(scor relativ de influenţă 0,25 - 

0,5) / ISI: Social Sciences 

Citation Index (scor relativ de 

influenţă 0,1 - 0,25) / ERIH 

INT2 / Scopus / CNCS B – 

coautor 

C.7.2. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, 

concerte cu orchestre 

filarmonice, expoziţii şi filme 

de autor prezentate la nivel 

internaţional – coautor / 

membru al orchestrei / 

colaborator 

25 / nr. 

coautori 

II: 8 / nr. 

coautori 

III: 4 / nr. 

coautori 

  

C.7.3. Recenzie/critică în revistă cotată ISI: Science Citation Index 

(scor relativ de influenţă 0,25 - 0,5) / ISI: Social Sciences Citation 

Index (scor relativ de influenţă 0,1 - 0,25) / ERIH INT2 / Scopus / 

CNCS B – autor unic 

10   

C.7.4.  Recenzie/critică în revistă cotată ISI: Science Citation 

Index (scor relativ de influenţă 0,25 - 0,5) / ISI: Social Sciences 

10 / nr. 

coautori 

  

                                                 
8
 A doua prezentare a aceluiaşi program (se consideră program identic dacă nu diferă peste 50% de prima prezentare). Dacă a doua prezentare aparţine unei alte categorii de evaluare (de ex. 

recital /expoziţie în ţară în loc de recital /expoziţie în străinătate, atunci acesteia i se va acorda punctajul pentru a doua prezentare din cadrul categoriei respective 
9
 A treia prezentare a aceluiaşi program. (se consideră program identic dacă nu diferă peste 50% de prima sau a doua prezentare) 
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Citation Index (scor relativ de influenţă 0,1 - 0,25) / ERIH INT2 / 

Scopus / CNCS B – coautor 

C.8.1. Articol în revistă cotată 

ISI: Master Journal List sau în 

baze de date internaţionale 

(BDI), altele decât cele 

menţionate la pct. C.6.1–

C.7.4
10

 – autor unic 

C.8.1.  Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, 

concerte cu orchestre 

filarmonice, expoziţii şi filme 

de autor prezentate la nivel 

naţional în cadrul unor 

evenimente organizate de 

organizaţii internaţionale de 

specialitate de prestigiu – autor 

unic / dirijor / solist / regizor 

20 

II: 6 

III: 2 

  

C.8.2. Articol în revistă cotată 

ISI: Master Journal List sau în 

baze de date internaţionale 

(BDI), altele decât cele 

menţionate la pct. C.6.1–

C.7.4
11

 – coautor 

C.8.2. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, 

concerte cu orchestre 

filarmonice, expoziţii şi filme 

de autor prezentate la nivel 

naţional în cadrul unor 

evenimente organizate de 

organizaţii internaţionale de 

specialitate de prestigiu – 

coautor / membru al orchestrei / 

colaborator 

20 / nr. 

coautori 

II: 8 / nr. 

coautori 

III: 6 / nr. 

coautori 

  

C.8.3. Recenzie/critică în revistă cotată ISI: Master Journal List 

sau în baze de date internaţionale (BDI), altele decât cele 

menţionate la pct. C.6.1–C.7.4
12

 – autor unic 

8   

C.8.4. Recenzie/critică în revistă cotată ISI: Master Journal List 

sau în baze de date internaţionale (BDI), altele decât cele 

menţionate la pct. C.6.1–C.7.4
13

 – coautor 

8 / nr. 

coautori 

  

C.9.1. Articol în alte reviste 

de specialitate din 

străinătate sau naţionale 

C.9.1. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, concerte 

cu orchestre filarmonice, expoziţii 

10 

II: 6 

III: 4 

  

                                                 
10

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 
11

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 
12

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 
13

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 
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CNCS C – autor unic  

 

 

şi filme de autor prezentate la nivel 

naţional în cadrul unor evenimente 

organizate de organizaţii naţionale 

de specialitate de prestigiu – autor 

unic / dirijor / solist / regizor 

C.9.2. Articol în alte reviste 

de specialitate din 

străinătate sau naţionale 

CNCS C – coautor 

 

 

C.9.2. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, concerte 

cu orchestre filarmonice, expoziţii 

şi filme de autor prezentate la nivel 

naţional în cadrul unor evenimente 

organizate de organizaţii naţionale 

de specialitate de prestigiu – 

coautor / membru al orchestrei / 

colaborator 

10 / nr. 

coautori 

II: 6 / nr. 

coautori 

III: 4 / nr. 

coautori 

  

C.9.3. Recenzie/critică în alte reviste de specialitate din străinătate 

sau naţionale CNCS C – autor unic 

6   

C.9.4. Recenzie/critică în alte reviste de specialitate din străinătate 

sau naţionale CNCS C – coautor 

6 / nr. 

coautori 

  

C.10.1. Articol în alte 

reviste naţionale de 

specialitate – autor unic 

C.10.1. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, concerte 

cu orchestră, expoziţii şi filme de 

autor prezentate la nivel local; 

publicaţii de creaţie proprie pe 

pagina de web; concept grafic 

carte, identitate grafică – autor 

(proiectant) unic / dirijor / solist / 

regizor 

4   

C.10.2. Articol în alte 

reviste naţionale de 

specialitate – coautor 

C.10.2. Recitaluri vocal-

instrumentale, dirijorale, concerte 

cu orchestră, expoziţii şi filme de 

autor prezentate la nivel local; 

publicaţii de creaţie proprie pe 

pagina de web; concept grafic 

carte, identitate grafică – coautor 

(co-proiectant) / membru al 

orchestrei / colaborator 

4 / nr. 

coautori 

  

C.10.3. Recenzie/critică în alte reviste naţionale de specialitate – 

autor unic 

2   

C.10.4. Recenzie/critică în alte reviste naţionale de specialitate – 

coautor 

 

2 / nr. 

coautori 

  

C.11.1. Articol în Partiumi Egyetemi Szemle – autor unic 6   

C.11.2. Articol în Partiumi Egyetemi Szemle – coautor 

6 / nr. 

coautori 

  

C.11.3. Recenzie/critică în Partiumi Egyetemi Szemle – autor unic 2   
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C.11.4. Recenzie/critică în Partiumi Egyetemi Szemle – coautori 

2 / nr. 

coautori 

  

C.12.1. Articole şi studii publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice incluse în baze de date internaţionale  – autor unic 

20    

C.12.2. Articole şi studii publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice incluse în baze de date internaţionale -coautori 

20 / nr. 

coautori  

 

 

 

C.12.3. Articole şi studii publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice din străinătate / în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale organizate în România, cu referenţi ştiinţifici – autor 

unic 

10   

C.12.4. Articole şi studii publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice din străinătate / în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale organizate în România, cu referenţi ştiinţifici – 

coautori 

10 / nr. 

coautori 

  

C.12.5. Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

naţionale – autor unic 

8   

C.12.6. Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

naţionale – coautori 

8 / nr. 

coautori 

  

C.12.7. Articole publicate în volumele unor manifestări locale – 

autor unic  

5   

C.12.8. Articole publicate în volumele unor manifestări locale – 

Coautori 

5 / nr. 

coautori 

  

C.13.1. Studii în volume colective, publicate la edituri prestigioase 

din străinătate
14

 

10   

C.13.2. Studii în volume colective, publicate la edituri din ţară 

recunoscute CNCS 

8   

C.13.3. Studii în volume colective, publicate alte edituri din 

străinătate 

7   

C.13.4. Studii în volume colective, publicate în alte edituri din ţară 6   

D. CITĂRI D.1.1. Citare în revistă cotată ISI: Science Citation Index (scor 

relativ de influenţă >= 0,5) / ISI: Social Sciences Citation Index 

(scor relativ de influenţă >= 0,25) / ISI: Arts & Humanities 

Citation Index / ERIH INT1 / CNCS A 

10   

D.1.2. Citare în revistă cotată ISI: Science Citation Index (scor 

relativ de influenţă 0,25 - 0,5) / ISI: Social Sciences Citation Index 

(scor relativ de influenţă 0,1 - 0,25) / ERIH INT2 / Scopus / CNCS 

B 

8   

D.1.3. Citare în revistă cotată ISI: Master Journal List sau în baze 

de date internaţionale (BDI), altele decât cele menţionate la pct. 

D.1–2.
15

 

6   

                                                 
14

 Lista editurilor de referinţă se întocmeşte la nivelul departamentelor. Pentru domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste cf. lista CNCS la http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf; pentru domeniul ştiinţelor sociale: „Edituri cu prestigiu international in domeniul Stiintelor sociale” la 

http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/  

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/
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D.1.4. Citare în alte reviste de specialitate din străinătate sau 

naţionale CNCS C 

3   

D.2.1. Citare în carte publicată la editură prestigioasă din 

străinătate
16

 

5 / carte   

D.2.2. Citare în carte publicată la editură din ţară recunoscută 

CNCS 

4 / carte   

D.2.3. Citare în carte publicată la altă editură din străinătate 3 / carte   

D.2.4. Citare în carte publicată la altă editură din ţară 2 / carte   

E. LUCRĂRI 

PREZENTATE 

E.1.1. Lucrare ştiinţifică prezentată în plen (în calitate de keynote 

speaker) la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice internaţionale
17

 sub 

egida unor asociaţii profesionale reprezentative  – autor unic  

25   

E.1.2. Lucrare ştiinţifică prezentată în plen (în calitate de keynote 

speaker) la sesiuni şi conferinţe ştiinţifice internaţionale
18

 sub 

egida unor asociaţii profesionale reprezentative  – coautor 

25 / nr. 

coautori 

  

E.1.3. E.1.3. Lucrare ştiinţifică prezentată în plen la sesiuni şi 

conferinţe ştiinţifice naţionale cu participare internațională
19

 sub 

egida unor asociaţii profesionale reprezentative – autor unic 

20   

E.1.4. Lucrare ştiinţifică prezentată în plen la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale cu participare internațională
20

 sub egida unor 

asociaţii profesionale reprezentative – coautor 

20 / nr. 

coautori 

  

E.1.5. Lucrare ştiinţifică prezentată în plen la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale sub egida unor asociaţii profesionale 

reprezentative – autor unic 

15   

E.1.6. Lucrare ştiinţifică prezentată în plen la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale sub egida unor asociaţii profesionale 

reprezentative – coautor 

15 / nr. 

coautori 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                
15

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 
16

 Lista editurilor de referinţă se întocmeşte la nivelul departamentelor. Pentru domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste cf. lista CNCS la http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf; pentru domeniul ştiinţelor sociale: „Edituri cu prestigiu international in domeniul Stiintelor sociale” la 

http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/  
17

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
18

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
19

 Se consideră naționale cu participare internațională acele conferițe științifice care se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative dintr-o singură ţară, dar 

participanții provin din mai multe țări. 
20

 Se consideră naționale cu participare internațională acele conferițe științifice care se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative dintr-o singură ţară, dar 

participanții provin din mai multe țări. 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/
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E.2.1. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice internaţionale
21

 sub egida unor asociaţii profesionale 

reprezentative – autor unic  

20   

E.2.2. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice internaţionale
22

 sub egida unor asociaţii profesionale 

reprezentative – coautor 

20 / nr. 

coautori 

  

E.2.3. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale cu participare internațională
23

 sub egida unor 

asociaţii profesionale reprezentative – autor unic 

15   

E.2.4. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale cu participare internațională
24

 sub egida unor 

asociaţii profesionale reprezentative – coautor  

15 / nr. 

coautori 

  

E.2.5. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale – autor unic 

8   

E.2.6. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice naţionale – coautor 

8 / nr. 

coautori 

  

E.2.7. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice locale – autor unic 

2   

E.2.8. Lucrare ştiinţifică prezentată la sesiuni şi conferinţe 

ştiinţifice locale – coautor 

2 / nr. 

coautori 

  

F. BREVETE F.1. Brevete de invenţie cotate ISI 30   

F.2. Brevete de invenţie cotate pe plan naţional 20   

G. 

MANAGEMENT 

ACADEMIC 

G.1.1. Preşedinte, co-preşedinte al comitetului ştiinţific/de 

organizare al unei manifestări ştiinţifice internaţionale,
25

 

organizată de asociaţii/organizaţii/instituţii ştiinţifice 

internaţionale 

10   

G.1.2. Preşedinte, co-preşedinte al comitetului ştiinţific/de 

organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale, cu comitet 

ştiinţific internaţional şi participare internaţională 

8   

                                                 
21

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
22

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
23

 Se consideră naționale cu participare internațională acele conferițe științifice care se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative dintr-o singură ţară, dar 

participanții provin din mai multe țări. 
24

 Se consideră naționale cu participare internațională acele conferițe științifice care se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative dintr-o singură ţară, dar 

participanții provin din mai multe țări. 
25

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
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G.1.3. Preşedinte, co-preşedinte al comitetului ştiinţific/de 

organizare al unei manifestări ştiinţifice naţionale 

6   

G.2.1. Membru in comitetul ştiinţific/de organizare al unei 

manifestări ştiinţifice internaţionale,
26

 organizată de 

asociaţii/organizaţii/ instituţii ştiinţifice internaţionale 

8   

G.2.2. Membru in comitetul ştiinţific/de organizare al unei 

manifestări ştiinţifice naţionale, cu comitet ştiinţific internaţional 

şi participare internaţională 

6   

G.2.3. Membru in comitetul ştiinţific/de organizare al unei 

manifestări ştiinţifice  naţionale 

4   

G.3.1. Membru în comitetul ştiinţific/de organizare al secţiunilor 

unei manifestări ştiinţifice internaţionale
27

 

6   

G.3.2. Membru în comitetul ştiinţific/de organizare al secţiunilor 

unei manifestări ştiinţifice naţionale, cu comitet ştiinţific 

internaţional şi participare internaţională 

4   

H. ALTE 

ACTIVITĂŢI 

ŞTIINŢIFICE 

H.1.1. Membru în colective de redacţie ale publicaţiilor ştiinţifice 

internaţionale, cotate ISI: Science Citation Index (scor relativ de 

influenţă >= 0,5) / ISI: Social Sciences Citation Index (scor relativ 

de influenţă >= 0,25) / ISI: Arts & Humanities Citation Index / 

ERIH INT1 / CNCS A 

15   

H.1.2. Membru în colective de redacţie ale publicaţiilor ştiinţifice 

internaţionale, cotate ISI: Science Citation Index (scor relativ de 

influenţă 0,25 - 0,5) / ISI: Social Sciences Citation Index (scor 

relativ de influenţă 0,1 - 0,25) / ERIH INT2 / Scopus / CNCS B 

10   

H.1.3. Membru în colective de redacţie ale publicaţiilor ştiinţifice 

internaţionale, cotate ISI: Master Journal List sau în baze de date 

internaţionale (BDI), altele decât cele menţionate la pct. H.1–2
28

 

8   

H.1.4. Membru în colective de redacţie ale altor publicaţii 

ştiinţifice din străinătate sau naţionale CNCS C 

6   

H.1.5. Membru în colective de redacţie ale altor reviste naţionale 

de specialitate 

4   

H.1.6. Membru în colectivul de redacţie al Partiumi Egyetemi 

Szemle 

4   

H.2.1. Referent stiintific la cărţi publicate în edituri prestigioase 10   

                                                 
26

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
27

 Se consideră internaţionale acele conferinţe ştiinţifice care îndeplinesc cumulativ următoarele două criterii: a) se organizează de către organizaţii / asociaţii profesionale reprezentative din 

mai multe ţări şi b) se derulează într-o limbă de circulaţie internaţională. Conferinţele care nu îndeplinesc decât una dintre cele două criterii se consideră naţionle, indiferent de locaţia 

derulării. 
28

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 
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din străinătate
29

 

H.2.2. Referent stiintific la cărţi publicate în edituri din ţară 

recunoscute CNCS 

6   

H.2.3. Referent stiintific la cărţi (cu ISBN) publicate în alte edituri 4   

H.3.1. Referent ştiinţific articol în revistă cotată ISI: Science 

Citation Index (scor relativ de influenţă >= 0,5) / ISI: Social 

Sciences Citation Index (scor relativ de influenţă >= 0,25) / ISI: 

Arts & Humanities Citation Index / ERIH INT1 / CNCS A 

10   

H.3.2. Referent ştiinţific articol în revistă cotată ISI: Science 

Citation Index (scor relativ de influenţă 0,25 - 0,5) / ISI: Social 

Sciences Citation Index (scor relativ de influenţă 0,1 - 0,25) / 

ERIH INT2 / Scopus / CNCS B 

8   

H.3.3. Referent ştiinţific articol în revistă cotată ISI: Master 

Journal List sau în baze de date internaţionale (BDI), altele decât 

cele menţionate la pct. H.3.1–2
30

 

6   

H.3.4. Referent ştiinţific articol în alte reviste ştiinţifice din 

străinătate sau naţionale CNCS C 

4   

H.3.5. Referent ştiinţific articol în alte reviste naţionale de 

specialitate 

2   

H.3.6. Referent stiintific articol în Partiumi Egyetemi Szemle 4   

H.4. Membru în comisii de doctorat 5 /comisie   

Total   

Punctaj mediu pt. perioada 2013–2014  

Calificativ (calculat pt. perioada 2013–2014)  

 

 

 

CALIFICATIVE 

 

Titlu 

academic 

CALIFICATIV 

Satisfăcător   Bine Foarte Bine 

Asistent 20 40 60 

Lector 30 60 90 

Conferenţiar 40 80 120 

Profesor 50 100 150 

 

 

                                                 
29

 Lista editurilor de referinţă se întocmeşte la nivelul departamentelor. Pentru domeniul artelor şi ştiinţelor umaniste cf. lista CNCS la http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf; pentru domeniul ştiinţelor sociale: „Edituri cu prestigiu international in domeniul Stiintelor sociale” la 

http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/  
30

 ACM, Cabells, Cambridge, CEEOL, CSA, DBLP, DOAJ, Doctrinal, EBSCO, EconLit, Elsevier, ERIH NAT, Francis, GESIS, Hein Online, IBSS, Index Copernicus, INFOSCI, JSTOR, 

Lexis Nexis, OVID, Oxford Journals, Persee, ProjectMuse, ProQuest, Psychlit, PubMed, REPEC, SAGE, Science Direct, SpringerLink, SSRN, Ulrichs, West Law. [Conform OMEN nr. 

4204 din 15/07/2013] 

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/01/Edituri-prestigiu-international-stiinte-umaniste.pdf
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
Edituri%20cu%20prestigiu%20international%20in%20domeniul%20Stiintelor%20sociale”%20la%20
http://www.cncs-nrc.ro/evaluarea-publicatiilor-stiintifice/
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Observaţie: 

În cazul cadrelor didactice care predau la specializări artistice, 20% din activitatea ştiinţifică nu se poate echivala cu activităţi artistice. În cazul cadrelor didactice care nu respectă această 

regulă, la calcularea punctajului final se vor aplica următorii înmulţitori: 

10–20% activitate ştiinţifică: 0,8 

0–10% activitate ştiinţifică: 0,6 

0% activitate ştiinţifică: 0,4 

 

 


