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STANDARDEăMINIMALEăŞIăOBLIGATORIIăPENTRUăCONFERIREAăTITLURILORăDIDACTICEăDINă
ÎNV MÂNTULăSUPERIORăŞIăAăGRADELORăPROFESIONALE 

DE CERCETARE-DEZVOLTARE   

Domeniul Filologie 

 

       

 

Domeniul 
activit iloră Indicatori  Categorii [1]  Subcategorii  Punctaj  

Elementul 
pentru care se 

acord ă
punctajul  

 

1. Activitatea 
profesional ăşiă
didactic ă(A1)ă 

1.1.ăC r iăşiă
capitole [2] în 
lucr riădeă
specialitate,ăedi ii.ă
Se au în vedere 
lucr riăpublicateălaă
edituri de prestigiu 
(a)ădinăstr in tate;ă
(b)ădină ar ă 

1.1.1. Carte [3] de autor unic, având 
laăbaz ătezaădeădoctorat.ă 

 30p  cartea  

 

1.1.2. Autor sau coautor [= autor 
de capitol(e)] de: monografie, 
sintez ,ăvolumădeăstudiiătematice,ă
studiuălingvistic,ăfilologic,ădeăcritic ă
sauăistorieăliterar ,ădic ionară
ştiin ific,ăedi ieăcritic ăfilologic ă(textă
vechi,ădocumente,ătraducereaăşiă
editareaăcritic ăaăunuiătextăscrisă
într-oălimb ăveche).ă 

(a) autor/coautor  40p/20p  fiecare carte  

 

(b) autor/coautor  30p/15p  fiecare carte  

 

1.1.3. Coordonator/coautor la 
lucr riăfundamentaleăsauădeă
referin ă(dic ionare,ăenciclopedii,ă
atlase, tratate)  

(a) coordonator 
/coautor  

30p/20p  fiecare carte  

 

(b) 
coordonator/coautor  

25p/15p  fiecare carte  

 

1.1.4.ăEditareaăcuăaparatăştiin ificăaă
uneiăopereăştiin ificeăsauăliterareă
(inclusiv antologii) cu text(e) 
apar inândăaltuiăautorădecâtăcelăală
edi iei.ă 

(a) autor/coautor  25p/15p  fiecare carte  

 

(b) autor/coautor  20p/10p  fiecare carte  

 

1.1.5. Editarea de volume 
decurgândădinălucr riăaleăunoră
simpozioane,ăcolocvii,ăconferin e,ă
congrese, workshopuri pe teme 
ştiin ifice,ăorganizateăînăcadruă
institu ionalădeăc treăUniversit i,ă
AcademiaăRomân ,ăInstituteleă
Academiei Române; editarea de 
volumeăcolectiveăşiădeănumereă
tematiceăaleăpublica iilorădeă
specialitate.  

(a) coordonator 
(editor)/co-editor  

20p/10p  fiecare volum  

 

(b) coordonator 
(editor)/co-editor  

10p/7p  fiecare volum  
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1.2. Traduceri  1.2.1. Traducerea unei opere 
ştiin ificeăsauăbeletristiceădinăautoriă
consacra iă 

autor/coautor  15p/10p  fiecare carte  

 

1.2.2. Dotarea unei traduceri cu 
aparat critic (note bio-bibliografice, 
noteăşiăcomentarii).ă 

autor/coautor  15p/7p  fiecare carte  

 

1.3. Material 
didactic  

Curs sau manual universitar cu 
ISBN.  

autor/coautor  20p/10p  fiecare carte  

 

1.4. Îndrumare  Conduc torădeădoctorat.ă  10p  calitatea  

 

2. Activitate de 
cercetare (A2)  

2.1. Articole, 
studii, recenzii  

2.1.1.ăpublicateăînărevisteăştiin ificeă
indexate ISI/Thomson Reuters, 
Elsevier/Scopus, Ebsco;  

autor/coautor de 
articol  

25p/15p  fiecare articol 
sau recenzie  

 
recenzie  10p  

 

2.1.2.ăpublicateăînărevisteăştiin ificeă
indexate ERIH Plus sau indexate 
concomitentăînăcelăpu ină3ăBDI,ă
altele decât cele de sub 2.1.1. (se 
exclude Google 
Scholar/Academic);  

autor/coautor de 
articol  

15p/7p  fiecare articol 
sau recenzie  

 

recenzie  5p  

 

2.1.3. publicate în 
Analele/Buletinele/Anuarele 
Universit iloră/Academiei,ăvolumeă
colective ocazionale, omagiale, in 
memoriam; în volume de 
comunic riăprezentateălaă
manifest riăştiin ificeăinterneăşiă
interna ionale,ăcuăcomiteteă
ştiin ifice:ă(a)ăînăstr in tate;ă(b)ăînă
ar ;ă 

(a) autor/coautor de 
articol  

15p/7p  fiecare articol 
sau recenzie  

 
(a) recenzie  5p  

 
(b) autor/ coautor 
de articol  

10p/5p  fiecare articol 
sau recenzie  

 

 

 

(b) recenzie  5p  

 

2.1.4. studii, eseuri, articole pe 
teme literare publicate în reviste de 
specialitate, neindexate, cu ISSN.  

 2p  fiecare articol, 
pân ălaăună
maximum de 
50p  

 

2.2.Activitate 
editorial ă 

2.2.1. Membru al unui colectiv de 
redac ieăalăuneiărevisteădeă
specialitate cu peer review, din 
str in tateă(a)ăsauădină ar ă(b).ă 

(a)/(b)  15p/10p  fiecare 
atribu ieă 

 

2.2.2.ăReferentăştiin ificăşiă
coordonatorădeăcolec iiălaăedituriă
sau reviste acreditate, din 
str in tateă(a)ăsauădină ar ă(b)ă 

(a)/(b)  7p/5p  fiecare 
atribu ieă(nuă
fiecare referat)  
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2.3. Granturi 
ştiin ificeă 

2.3.1.ăfinan ateăinstitu ional,ăob inuteă
prinăcompeti ieăinterna ional ăsauă
na ional ,ăpeăbazaăunuiăproiectădeă
cercetare.  

director  30p  fiecare proiect  

 

membru  15p  fiecare proiect  

 

2.3.2.ăfinan ateăinstitu ional,ă
individuale,ăob inuteăprină
competi ie,ăpeăbazaăunuiăproiectădeă
cercetare.  

titular  10p  fiecare proiect  

 

2.4.ăComunic riă prezentateălaămanifest riăştiin ificeă
(conferin e,ăcongrese,ăsimpozioane,ă
colocvii, workshopuri etc.) cu 
comiteteăştiin ificeăsauăsistemădeă
selec ieăpeerăreview,ă(a)ăînă
str in tateăsauă(b)ăînă ar ă 

(a)/(b)  4p/2p  fiecare 
comunicare  

 

3. 
Recunoaştereaă
şiăimpactulă
activit iiă(A3)ă 

3.1. Traduceri  Carteăştiin ific ădeăautorăpublicat ăînă
str in tate,ădup ăceăaăfostădejaă
publicat ăînăRomâniaăsauăînăR.ă
Moldova.  

 20p  fiecare carte  

 

3.2.ăPremiiăşiă
distinc iiă
academice  

oferiteădeăUniversit i,ăInstituteădeă
cercetare,ăAcademii,ăUSR,ăAsocia iiă
profesionaleădeănivelăna ional.ă 

 10p  fiecare premiu  

 

3.3.ăCit ri,ă
men iuniă
bibliografice, 
recenz riă 

3.3.1.ăCit riăşiămen iuniă
bibliografice,ăcuăexcep iaă
autocit rilor.ăOăcitareăpresupuneă
men ionareaăexplicit ăaănumelui/aă
contribu ieiăceluiăcitatăşiăesteă
înregistrat ăoăsingur ădat ,ă
indiferentădeănum rulădeăocuren eă
dinălucrareaăcareăciteaz .ăLucr rileă
în careăseăfaceăcitareaătrebuieăs ă
aib ăISBNăsauăISSN.ă 

 2p  fiecare lucrare 
în care este 
men ionat ăoă
contribu ieă
ştiin ific ăaă
candidatului  

 

3.3.2.ăRecenziiăînăpublica iiăcuă
ISBN sau ISSN. 

 5p  fiecare 
recenzie  

 

3.4. Keynote 
speaker  

Conferin eăînăplenar ălaăcolocvii,ă
simpozioane,ăconferin e,ăcongreseă
(a)ăinterna ionale/ (b)ăna ionale.ă 

(a)/(b)  10p/5p  fiecare 
conferin ă 

 

3.5. Stagii în 
str in tateă 

3.5.1. Stagiu de cercetare în 
str in tateă(exclusivăErasmusă- staff 
mobility).  

minimumăoălun ă 5p  fiecare stagiu  

 

3.5.2. Visiting professor 
documentat ca atare, prin contract 
sauăinvita ie.ă 

minimumăoălun ă 15p  fiecare stagiu  
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3.6.ăPrezen aăînă
bazeădeădateăşiăînă
biblioteciădină ar ă
şiăstr in tateă 

Thomson Reuters/Web of Science. 
Scopus, ProQuest Central, Ebsco, 
Wiley Online, CEEOL, JSTOR, 
Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, 
ERIH (exclus Google 
Scholar/Academic); KVK, 
worldcat.org, lib.washington.edu, în 
cataloageleăB.C.U.ăBucureşti,ăCluj,ă
Iaşi,ăTimişoara,ăB.A.R.ă 

 2p  fiecare 
prezen ă
/lucrare,ăpân ă
la un  

 

maximum de 
100p  

 

3.7. Participarea 
la comisii de 
exper iă 

de evaluare de proiecte, de 
sus inereăaătezeiădeădoctoratăsauădeă
concurs pentru ocuparea unei 
func iiădidacticeăsauăînăcercetare.ă 

 2p  fiecare 
participare  

 
   Note:    
   [1] Responsabilitateaădeăaăstabiliăconcordan aădintreăcon inutulăcerin elorăşiăcelăalărealit iiă- aşaăcumădecurgeă
aceasta din activitatea candidatului - revine comisiei de concurs.   
   [2] Indicatorulă1.1.ăseărefer ălaăcapitoleădinălucr riădeăconcep ieăunitar ,ăînăcareăautoriiăcapitolelorăauăstatutulă
deăcoautoriăaiăc r ii;ăseădeosebeşteădeciădeă indicatorulă2.1.3.,ă infra,ăcareăvizeaz ăstudiiăşiăarticoleăcuprinseă înă
volumeăcolectiveăocazionaleăşiăînăvolumeădeăcomunic riăprezentateălaămanifest riăştiin ifice.   
   [3] Laăsubpuncteleă1.1.,ă1.2.ăşiă1.3,ăpentruălucr rileăreeditateăseăiaăînăconsiderareădoarăoăsingur ăedi ieă - cea 
indicat ădeăautor.   
 
   Notă:    
    Este obligatorie realizarea punctajului minim pentru fiecare set de criterii (domeniu de activitate A.1., A.2., 
A.3.).   

 
 

    

 

Condiţii minimale, punctaj  

 

Domeniul de activitate  Profesor, CS I, abilitare  Conferenţiar şi CS II  

  

publicarea tezei de doctorat  

 

Activitateaădidactic ăşiă
profesional ăA.1.ă 

minimum 200 de puncte, din care 
minimumă90ăob inuteălaăcategoriileăAă

1.1.1.-1.1.2.  

minimum 100 puncte, din care minimum 60 
ob inuteălaăcategoriileăAă1.1.1.-1.1.2  

 
Activitatea de cercetare A.2.  minimum 450 de puncte  minimum 300 puncte  

 

Recunoaştereaăimpactuluiă
activit iiăA.3.ă minimum 200 de puncte  minimum 100 de puncte  

 
Total  minimum 850 de puncte  minimum 500 de puncte  
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Condiţii minimale, punctaj  

 

Domeniul de activitate  Lector şi CS III  Asistent şi asistent de cercetare  

  

publicarea tezei de doctorat  - 

 

Activitateaădidactic ăşiă
profesional ăA.1.ă minimum 50 de puncte  - 

 
Activitatea de cercetare A.2.  minimum 150 de puncte  minimum 100 puncte  

 

Recunoaştereaăimpactuluiă
activit iiăA.3.ă 

minimum 30 de puncte  -  

 
Total  minimum 230 de puncte  minimum 100 de puncte  

 

 


