
FIȘA INDIVIDUALĂ 
De calcul al punctajului la standardele CNATDCU 

 
REALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU OMEN 6129/2016 

 
 
 
POZIȚIE:    
 
NUME, PRENUME:   
 
TABEL SUMATIV 
 Criteriu Indicatori esențiali / 

suma indicatorilor 
Punctaj 
obținut 

Realizări 
științifice 
(A 1) 

C1 I1  
C2 I3 + I4  
C3 Total A1 (I1+…+I15)  

Vizibilitate 
și impact (A 
2) 

C4 I 16  
C5 I 27  
C6 Total A2 

(I16+…+I36) 
 

 C7 Total general  
* La domeniul Psihologie, în cazul în care criteriul C2 nu este atins, acesta poate fi compensat 
prin punctele suplimentare acumulate la C1 astfel încât diferența obținută (Δ) să respecte 
următoarea condiție: C1 candidat – C1 standard minimal > C2 standard minimal 
 
 
 
  



A 1. Realizări științifice 
Indi
cato
r 

Denumirea indicatorului Punctaj Unitatea 
de 
măsură 

Punctaj 
obținut 

Realizări științifice semnificative în calitate de autor principal   
I 1  Contribuții in extenso de tip article sau review, 

publicate în reviste indexate în Web of Science 
(ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p, 
realizate în calitate de autor principal 

3 + (3 x 
IF) 

Pe articol  

     
     
     
I 2 Contribuții in extenso de tip article sau review, 

publicate în reviste indexate în Web of Science 
(ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în 
reviste neindexate Web of Science (IF = 0), dar 
indexate în cel puțin două baze de date 
internaționale recunoscute, din care în cel puțin 
una se regăsește în format in extenso (full-text), 
realizate în calitate de autor principal 

3 + IF Pe articol  

     
     
     
I 3 Cărți publicate în calitate de autor principal în 

edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 = 
1) 

12 x m Pe carte  

     
     
     
I 4 Capitole de carte în calitate de autor principal în 

edituri clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 = 
1) 

3 x m Pe 
capitol 

 

     
     
     
Realizări științifice semnificative în calitate de co-autor   
I 5 Contribuții in extenso de tip article sau review, 

publicate în reviste indexate în Web of Science 
(ISI), al căror IF este mai mare sau egal cu p, 
realizate în calitate de co-autor 

3 + [(3 x 
IF) /n] 

Pe articol  

     
     
     
I 6 Contribuții in extenso de tip article sau review, 

publicate în reviste indexate în Web of Science 
(ISI), al căror IF este mai mic decât p sau în 
reviste neindexate Web of Science (IF = 0), dar 
indexate în cel puțin două baze de date 
internaționale recunoscute, din care în cel puțin 

(3 + IF) / 
n 

Pe articol  



una se regăsește în format in extenso (full-text), 
realizate în calitate de co-autor 

     
     
     
I 7 Cărți publicate în calitate de co-autor în edituri 

clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 = 1) 
12 x m/n Pe carte  

     
     
     
I 8 Capitole de carte în calitate de co-autor în edituri 

clasificate A1 sau A2 (m A1 = 3; m A2 = 1) 
3 x m/n Pe 

capitol 
 

     
     
     
Alte realizări științifice   
I 9 Lucrări in extenso (tip proceedings) indexate WoS 

sau altă BDI recunoscută, realizate în calitate de 
autor principal, publicate în volumele unor 
conferințe internaționale, cu relevanță pentru 
domeniul de abilitare, regăsite în format full-text 
în cel puțin o BDI 

1 Pe articol  

     
     
     
I 10 Lucrări in extenso (tip proceedings) realizate în 

calitate de co-autor, publicate în volumele unor 
conferințe internaționale, cu relevanță pentru 
domeniul de abilitare, regăsite în format full-text 
în cel puțin o BDI 

1/n Pe articol  

     
     
     
I 11 Alte articole publicate în calitate de autor / co-

autor în reviste științifice, cu condiția ca revistele 
să fie indexate la nivel de rezumat în cel puțin o 
bază de date internațională recunoscută 

1 / n Pe articol  

     
     
     
I 12 Cărți publicate în calitate de autor / co-autor în 

edituri clasificate de tip B (m B = 0,5) 
12 x m/n Pe carte  

     
     
     
I 13 Capitole de carte publicate în calitate de autor / 

co-autor în edituri clasificate de tip B (m B = 0,5) 
3 x m/n Pe 

capitol 
 

     
     
     



I 14 Autor / co-autor rapoarte de analiză de 
politici/strategii educaționale 
14.1 rapoarte internaționale (m = 3);  
14.2 rapoarte naționale (m = 1) 

8 x m/n Pe raport  

     
     
     
I 15 Brevete de invenție / drepturi de autor / mărci 

înregistrate OSIM/ORDA, ca urmare a unui 
demers de inovare științifică în vederea elaborării 
de material curriculare, teste psihologice sau 
educaționale, softuri specializate etc. 

3/n Pe brevet 
/ drept de 
autor 

 

     
     
     

  
A 2. Vizibilitate și impact științific 
Indi
cato
r 

Denumirea indicatorului Punctaj Unitatea 
de 
măsură 

Punctaj 
obținut 

I 16  Citări ale publicațiilor candidatului în articole 
publicate în reviste cotate ISI / Web of Science 
(autocitările sunt excluse) 

0.5 Pe citare  

     
     
     
I 17 Alte citări ale publicațiilor candidatului 

disponibile Google Scholar, dar neincluse în 
indicatorul anterior (autocitările sunt excluse) 
I17.1. Disponibile în lucrări clasificate A1 (m=3) 
I17.2. Disponibile în lucrări clasificate A2 sau în 
baza de date Scopus (m=1) 
I17.3. Disponibile în lucrări clasificate B sau în 
alte surse academice identificabile prin Google 
Scholar (m=0.5) 

m/10 Pe citare  

     
     
     
I 18 Keynote speaker la conferințe internaționale (m = 

3) / naționale (m = 1) 
2 x m Pe 

conferinț
ă 

 

     
     
     
I 19 Membru în comitetul științific (A) / Referent 

științific pentru evaluarea și selecția lucrărilor unei 
conferințe (B) / Membru în comitetul de 
organizare (C) (se punctează o singură calitate / 
conferință) 
19.1 Conferințe internaționale (m = 3) 

1 x m Pe 
conferinț
ă 

 



19.2 Conferințe naționale (m = 1) 
     
     
     
     
I 20 Președinte sau membru în comitetul executiv al 

unei asociații profesionale internaționale (m = 3) 
sau naționale (m = 1) 

2 x m Pe 
asociație 

 

     
     
     
I 21 Premii pentru activitate științifică de către 

instituții sau asociații științifice / profesionale 
internaționale (m = 3) sau naționale de prestigiu 
(CNCS, etc.) (m = 1) (nu sunt incluse granturile de 
deplasare sau premierea articolelor din zona roșie, 
galbenă etc.) 

4 x m Pe 
premiu 

 

     
     
     
I 22 Coordonator al unie colecții de carte 6 Pe carte  
     
     
     
I 23 Cărți coordonate relevante pentru domeniu (m A1 

= 3; m A2 = 1; m B = 0.5) 
8 x m/n Pe carte  

     
     
     
I 24 Redactor șef/editor sau membru în comitetul 

editorial al unei reviste cu comitet științific și 
peer-review 
I24.1. Revistă indexată Web of Science (m = 3) 
I24.1. Revistă indexată în cel puțin două BDI (m = 
1) 
I24.2 Revistă indexată în cel puțin un BDI (m = 
0.5) 

4 x m Pe 
revistă 

 

     
     
     
I 25 Referent științific ad hoc pentru reviste indexate 

WoS sau în reviste indexate BDI 
0.3/0.2 Pe articol  

     
     
     
I 26 Profesor asociat / visiting scholar pentru o durată 

de cel puțin o lună de zile / susținerea unei 
conferințe sau prelegeri în fața cadrelor didactice 
sau a doctoranzilor (se punctează un singur aspect 

0.5 x m Pe 
universit
ate 

 



per universitate, nu sunt incluse aici schimburile 
Erasmus) 
26.1 la o universitate din TOP 500 conform 
clasamentului URAP (m = 3) 
26.2 la o universitate din afara topului 500 URAP, 
ca urmare a unei invitații nominale din partea 
instituției gazdă (m = 1) 

     
     
     
I 27 Director al unui grant finanțat cu cel puțin 50.000 

euro / instituția coordonată 
I26.1 Director grant de cercetare cu relevanță 
publică largă obținut prin competiție 
internațională, acordat de către o agenție 
internațională sau  (m = 3) 
I26.2. Director grant de cercetare cu relevanță 
publică largă obținut prin competiție națională  / 
coordonator echipă România pentru un grant de 
cercetare cu relevanță publică largă, obținut prin 
competiție internațională (m = 1)  
I26.3. Director grant de dezvoltare instituțională 
(ex. tip POSDRU, Erasmus +) / director al unui 
grant de cercetare cu relevanță specifică (ex. 
finanțat de către o companie), obținute prin 
competiție națională sau internațională / 
coordonator partener pentru un grant de cercetare 
cu relevanță publică largă, obținut prin competiție 
națională (m = 0.5) 

9 x m Pe grant  

     
     
     
I 28 Membru în echipa unui grant finanțat cu cel puțin 

50.000 euro / instituția coordonată 
I26.1 Membru în echipa unui grant de cercetare cu 
relevanță publică largă obținut prin competiție 
internațională sau națională  (m = 1) 
I26.2. Membru în echipa unui grant de cercetare 
cu relevanță specifică obținut prin competiție 
internațională sau națională (m = 0,5) 

3 x m Pe grant  

     
     
     
I 29 Activitate de mentorat/îndrumare 

29.1. Conducător științific (1) / membru în 
comisia de îndrumare sau de evaluare a tezelor de 
doctorat (0.5) 
29.2. Mentor cu rol oficial de îndrumare a unor 
cercetători postdoctorali (1) 

1 / 0.5 / 1 Pe 
doctoran
d 

 

     
     



     
I 30 I30.1. Inițierea sau coordonarea unor programe de 

studii universitare sau post-universitare (2) 
I30.2. Publicarea unor cursuri universitare (1) 
I30.3. Introducerea unor discipline noi în planul 
de învățământ (0.5) 

2 / 1 / 0.5 Pe curs /  
program 
/ 
disciplină 

 

     
     
     
     
     
     
I 31 Coordonarea unui centru sau laborator de 

cercetare, recunoscut de către Senatul Universității 
sau Consiliul Științific al Institutului de cercetare 

2 Pe centru  

     
     
     
I 32 Evaluator / membru în Panel în competiții 

internaționale (m = 3) / naționale (m = 1) de 
granturi de cercetare 

1 x m Pe ediție 
de 
competiți
e 

 

     
     
     
I 33 Membru în grupul de experți 

33.1. Comisii / consilii științifice sau organisme 
internaționale (de exemplu ex. UNESCO, 
UNICEF etc.) (m = 3) 
33.2. Comisii / consilii științifice sau organisme 
naționale (CNATDCU, CNCS, ANCS, ARACIS 
sau alt grup de lucru consultativ la nivelul 
MENCS, alcătuit ca urmare a unui ordin emis de 
MENCS) (m = 1) 

1 x m Pe 
comisie 

 

     
     
     
I 34 Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi ai 

instituției (cursuri sau programe de formare 
profesională în domeniu) 

0,5 Pe curs 
avizat 

6.5 

     
     
     
I 35 Antrenor emerit / profesor emerit / arbitru 

internațional / comisar / observator (se iau în 
calcul doar calitățile existente la data înscrierii în 
concurs) 

3 Pe 
activitate 

0 

     
     
     


