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DOMENIUL 
activităților 

TIPUL 
activităților 

CATEGORII SUBCATEGORII INDICAT
ORI 

ILUSTRARE CRITERIU TOTAL 
criteriu 

A.1. 
Activitatea 
didactică și 
profesională  

1.1. Cărți și 
capitole  
în lucrări  
de 
specialitate 

1.1.1. Carte  
de autor unic,  
bazată pe  
teza de  
doctorat (publicată 
la o editură 
acreditată) 

 Publica
re 

 Criteriu 
îndeplinit 

 

  1.1.2. Carte de 
autor unic sau 
coautor 
(monografie, 
sinteză, studiu 
lingvistic, studiu 
filologic) publicată 
la o editură 
acreditată* 

autor 20 
p. 

  

  1.1.3. Ediție critică 
filologică (text 
vechi, documente, 
traducerea și 
editarea critică a 
unui text scris 
dintr-o limbă 
veche), publicată 
la o editură 
acreditată 

autor 20 
p. 

  

  1.1.4. Editarea unei 
opere științifice 
sau literare; 
traducerea și 
dotarea cu aparat 
critic (note și/sau 
comentarii) a unei 
opere științifice 
(publicată la o 
editură acreditată) 

autor 10 
p. 

  

  1.1.5. Coautor la 
lucrări 
fundamentale sau 
de referință 
(dicționare, atlase, 
enciclopedii, 
tratate) 

   10 p./ 
70 

pag. 

  1.1.6. Colaborator 
la lucrări 
internaționale 
constituind 
elemente ale unor 
serii științifice 
fundamentale 
publicate la edituri 
străine de 

autor 
articol 

10 
p. 
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prestigiu 
 1.2. 

Îndrumare 
1.2.1 Conducător 
doctorat 

 5 p.   

 1.3. Material 
didactic 

1.3.1. Curs sau 
manual universitar 

autor 6 p.   

     TOTAL CRITERIU A.1  
A.2. 
Activitatea 
de cercetare  

2.1. Articole, 
studii, 
comunicări, 
recenzii 

2.1.1. În reviste 
indexate în baze de 
date internaționale, 
CNCS A sau B, 
volumele unor 
conferințe 
internaționale 

autor 10 
p. 

  

  2.1.2. În Anale/ 
Buletine științifice/ 
Anuarele 
universităților, 
Academiei 
Române, în volume 
colective, 
omagiale, in 
memoriam, reviste 
C; reviste 
științifice necotate 

autor 6 p.   

  2.1.3. Comunicări 
la colocvii, 
simpozioane, 
conferințe, mese 
rotunde, 
organizate în cadru 
instituțional de 
către universități, 
Academia 
Română, 
institutele de 
cercetare ale 
Academiei 
Române 

 5 p.   

  2.1.4. Recenzii 
științifice 
publicate în reviste 
de specialitate  
 

 2 p.   

  2.1.5. Studii, 
eseuri, articole pe 
teme literare 
publicate în reviste 
de specialitate, 
necotate CNCS, cu 
ISSN  

 1 p.   

 2.2. 
Activitatea 
editorială 

2.2.1 Editarea de 
volume decurgând 
din lucrări ale unor  

coordon
ator 

7 p.   
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  simpozioane, 
colocvii, 
conferințe, 
organizate în cadru 
instituțional de 
către universități, 
Academia 
Română, institute 
ale Academiei  

coeditor 5 p.   

  2.2.2. Referent 
științific la edituri 
sau reviste 
acreditate 

 1 p.   

  2.2.3 Membru în 
colegiul de 
redacție al unei 
reviste de 
specialitate din 
țară sau din 
străinătate, cu peer 
review și editing 
process 

 2 p.   

 2.3. 
Organizarea 
de 
manifestări 
științifice 

2.3.1 Colocvii, 
simpozioane, 
conferințe, 
congrese 

organizator 5 p.   

 2.4. Granturi 
științifice 

2.4.1 Obținute prin 
competiție, pe 
baza unui proiect 
de cercetare 

director 5 p.   

  membru 2 p.   

     TOTAL CRITERIU A.2  
A.3.Recunoa
șterea și 
impactul 
activității 

3.1 Traduceri 3.1.1 Operă 
științifică sau 
beletristică dintr-o 
limbă modernă 

autor 2 p   

 3.2. Carte 
științifică de 
autor 
publicată în 
străinătate 

3.2.1 Punctajul se 
acordă chiar dacă 
lucrarea (volum 
sau articol) a fost 
deja publicată în 
România sau 
Republica Moldova 

autor 20 
p. 

  

 3.3. Citare, 
mențiune 
bibliografică, 
cronică, 
recenzare 

3.3.1. Cu excepția 
autocitărilor. 
Lucrările în care se 
face citarea trebuie 
să aibă ISBN sau 
ISSN. Pe parcursul 
unui capitol sau 
studiu se 
punctează o 
singură citare. 

 2 p.   

  3.3.2. Cronică sau  1 p.   
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* Lucrarea va cuprinde aproximativ 200 de pagini; 1 pagină = 2.100 de semne scrise, standard valabil pentru toate criteriile.  

B. Criteriile facultății 

B.1. Creație artistică  B.1.1. Beletristică 

 

1 p. / lucrare 
(autor/coautor) 

 Punctaj total 

 B.1.2. Altele (precizați 
tipul) 

1 p. / lucrare 
(autor/coautor) 

 Punctaj total 

recenzare 
 3.4.  Premii și 

distincții 
academice 

3.4.1 Oferite de 
universități, 
institute de 
cercetare, 
academii, USR, 
asociații 
profesonale de 
nivel național 

 2 p.   

 3.5 Keynote 
speaker 

3.5.1. La colocvii, 
simpozioane, 
conferințe, 
congrese 

 1 p.   

       
 3.6 Stagii în 

străinătate 
3.6.1. Visiting 
professor, cel 
puțin o lună 
(exclusiv Erasmus) 

 3 p.   

  3.6.2 . Stagiu 
postdoctoral 
(exclusiv Erasmus) 

 2 p.   

 3.7. Prezența 
în baze de 
date din țară 
și străinătate 

Baze de date  2 p.   

  Biblioteci 
academice din țară 

 2 p.   

  Biblioteci 
academice din 
străinătate 

 2 p.  
 

 

     TOTAL CRITERIU A3  
 3.8. Comisii Prezența într-o 

comisie de 
susținere a tezei 
de doctorat sau 
într-o comisie de 
concurs pentru 
ocuparea unei 
funcții didactice la 
nivel academic sau 
în cercetare 

 2 p.   

       
     TOTAL CRITERII A1 + A2 + A3 p. 
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Punctaj criteriu B.1.      

B.2. Activități în 
beneficiul instituției 
(organizare evenimente 
profesionale/ științifice, 
atestate de limbă, 
colaborare la realizarea 
documentelor 
administrative ale 
departamentului, 
prezentarea ofertei de 
studiu a facultății, altele)  

Activitate: (precizați 
tipul) 

1 p. / tip de activitate  Punctaj total 

Total punctaj criteriu B.2.     

Total punctaj criteriu B     

Total punctaj  

A + B 

    

 

 

Data                        Semnătura 


