
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs 

Nr. 
crt. Denumire activităţi Indicatori Punctaj  Documente 

justificative 
ACTIVITĂŢI DE CERCETARE   

1. Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 20 p 20 p anexa nr. 1 
2. Carte de unic autor sau coautor în domeniul postului vizat 20 p 20 p anexa nr. 2 
3. Curs sau manual universitar în domeniul postului vizat 10 p 10 p anexa nr. 3 
4. Articole in-extenso publicate in reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0) 20 p 7,33 p anexele nr. 4.1 și 4.2. 

5. 
Articol in-extenso publicate in reviste ISI, fara factor de impact; articole in-extenso publicate 
in volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferintelor intemationale indexate ISI 
Thomson 

15 p 
11,25 p anexele nr. 5.1 și 5.2. 

6. 
Articole în domeniul postului vizat publicate în reviste indexate în bazele de date 
internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B/ CNCSIS B, B+, volume ale unor 
conferinţe sau congrese internaţionale. 

10 p 
14,76 p 

 
anexele nr. 6.1, 6.2,  

6.3 și 6.4 

7. Articole în domeniul postului vizat publicate în Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale 
universităţilor, Academiei, volume colective, omagiale, reviste clasificate C 6 p 7,00 p 

 
anexele nr. 71, 7.2  

și 7.3 

8. Capitole publicate în lucrări colective cu ISBN-ISSN 5 p 3,50 p 
 

anexele nr. 8.1, 8.2.  
și 8.3 

9. Studii, eseuri, articole pe teme din domeniul postului vizat publicate în reviste de specialitate, 
necotate CNCS, cu ISSN. 5 p 4.99 p anexelea nr. 9.1, 9.2  

și 9.3 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ACADEMICE   

10. Membru în echipe de cercetare în granturi obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de 
cercetare 5 p 10 p anexele nr. 10.1  

și 10.2 
11. Stagiu în străinătate într-o instituţie de învăţământ sau cercetare 5 p - - 
12. Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din ţară sau din străinătate. 3 p - - 
13. Membru în comitete de organizare de colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese. 3 p 3 p anexa nr. 11 
14. Participare la cursuri de formare în ţară 3 p 12 p anexa nr. 12 
15. Implicare în activităţile departamentului/facultăţii 2 p - - 

Punctaj minim pentru înscriere la concurs 60 de 
puncte 

123,83 
puncte 

 

 
Candidat, 

Dr. Robert Berezovski 


