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Anexa 2:  Punctaje pe secţiuni şi indicatori  

Asistent universitar: minim 5 puncte din grila anexei 2; Lector universitar: minim 10 puncte din grila anexei 2  
 

 

 

 Secţiuni şi indicatori Punctaj  pe item Observaţii 

A. Cercetare - Pentru publicarea itemului într-o 

limbă de circulaţie internaţională în 

publicaţii cu peer-review-international 

(apărute în străinătate) punctajul se 

înmulţeşte cu 2. 

- Pentru publicarea în România într-o 

limbă de circulaţie internaţională 

punctajul se înmulţeste cu 1,5.  

- Pentru mai mulţi autori punctajul pe item 

se împarte la numărul de autori.  

- Se iau în calcul volumele publicate la 

editurile recunoscute CNCS, precum şi 

articolele din revistele cotate CNCS 

- Se iau în calcul doar lucrările publicate în 

domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor 

umaniste sau în domenii de graniţă. 

 

A.1. Recenzii in reviste indexate Web of 

Science (Social Science C. I. /  

Art&Humanities C. I.)  

-1,5 puncte / recenzie 

-Pentru periodicele cu factor de impact (FI) 

> 0,25, punctajul se multiplică cu 4.  

 

A.2. Ediții critice (sau traduceri şi ediţii 

critice)  ale operelor unor autori (relevante 

pentru domeniul științelor socio-umane) 

- 5 puncte / volum  

A.3. Manuale  - 5 puncte / volum   

A.4. Antologii şi crestomaţii de texte - 5 puncte / volum   

A.5. Traducerea unor volume (opere 

relevante pentru domeniul științelor socio-

- 3 puncte / volum  
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umane) 

A.6. Traducerea de articole sau capitole în 

volume colective ori reviste de specialitate 

- 1 punct / articol sau capitol  

A.7. Suporturi didactice (on-line sau 

digital) 

- 1 punct / item - Nu poate depăşi 2 puncte.  

B. Publicaţii pentru popularizarea 

cunoaşterii  

- Pentru mai mulţi autori punctajul pe item 

se împarte la numărul de autori.  

 

- Se iau în calcul doar lucrările publicate în 

domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor 

umaniste sau în domenii de graniţă. 

B.1. Volume publicate la edituri 

nerecunoscute CNCS.  

- 2,5 puncte / volum  - Nu poate depăşi 2,5 puncte.  

B.2. Capitole în volume publicate la edituri 

nerecunoscute CNCS sau articole în reviste 

de specialitate de categoria „C” şi „D” 

(CNCS).  

- 0,5 puncte / capitol; 0,5 puncte / articol - Nu poate depăşi 2,5 puncte.  

B.3. Articole de specialitate în presa 

culturală.  

- 0,1 puncte / articol  - Nu poate depăşi 2,5 puncte.  

C. Stagii de cercetare sau  documentare 

în străinătate /  burse doctorale   

- 0,5 puncte / stagiu; 0,5 puncte / bursă  - Nu poate depăşi 2,5 puncte.  

D. Participări la şcoli de vară naţionale / 

internaţionale  

- 0,5 puncte / şcoală de vară  - Nu poate depăşi 2,5 puncte.  

E. Participări la programe de formare 

continuă (relevante pentru domeniu) 

- 0,5 puncte / program  - Nu poate depăși 2,5 puncte.  

F. Alte activităţi relevante pentru 

profilul postului  

- 0,5 puncte / activitate  - Se iau în calcul activităţi administrative 

ori profesionale în folosul studenţilor sau a 

tinerilor cercetători.  

- Nu poate depăşi 2,5 puncte.   

 


