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1. Activitate de cercetare 
științifică, dezvoltare 
tehnologică şi inovare (CDI) 

10 
din care minim 6 
puncte CDI-ART 

CDI-ART: 
- Articole ştiințifice  publicate în reviste de specialitate 
cotate ISI sau în reviste/volume indexate ISI sau BDI:  

1 articol=  **
citarearticol FIFI  

       Factor de impact corectat:  1,0*FI Factor impact 
CDI-BRV: 
- Brevete: 
        Internaționale: 3 puncte 
        Naționale: 1 punct 
CDI-MON: 
- Monografii de specialitate sau capitole în monografii de 
specialitate: 
              1 punct = 10 pagini contribuție monografie în 
editură de  prestigiu din străinătate*; 
              1 punct = 50 de pagini contribuție în editură naț. 
Notă:  
-Factorul de impact corectat FI* ia în considerare articolele 
în publicații indexate BDI sau indexate ISI (fără factor de 
impact) prin valoarea de prag 0,1; 

-Se pot lua în considerare articole cu 0* articolFI dar cu 

0*  citareFI ; 

-Se exclud autocitările; 
-Monografiile naționale trebuie să fie inluse în depozitul 
legal al Bibliotecii Naționale 
* Edituri de prestigiu din străinătate: Elsevier, Springer, 
John Wiley&Sons, McGraw-Hill, CRC Press, Francis&Taylor, 
Oxford University Press, Cambridge University Press, 
Academic Press, Kluwer Academic Publisher. 
 

2. Activitate didactică și 
profesională (DID) 

10 
Din care minim 

6 puncte din 
DID-MSC 

DID-MSC: 
- Manuale suport curs în format tipărit sau format 
electronic: 1 punct = 50 pagini 
DID-LAB: 
- Standuri/laboratoare pentru activități didactice realizate 
sau dezv. de candidat cu lucrări de laborator elab. de 



candidat: 1 punct = 1 lucrare de laborator cu infrastructura 
realizată/dezvoltata de candidat 
Notă: 
- Candidatul trebuie să fie autor principal (autor unic sau 
prim autor) al manualului. Pentru formatul electronic 
calitatea de autor principal este certificată de conducerea 
departamentului; 
- Pentru standurile sau laboratoarele didactice, calitatea de 
dezvoltator este certificată de conducerea 
departamentului; 

Recunoașterea şi impactul 
activității (RIA) 

10 RIA-GRA: 
- Director sau responsabil partener grant internat.:  
        1 punct = 10000 €; 
- Director sau responsabil partener grant național:  
         1 punct = 50000 RON 
RIA-CTR: 
- Director contract cu beneficiar din mediul economic 
internaț.: 1 punct = 2000 €; 
- Director contract cu beneficiar din mediul econom. nat.:   
1 punct = 10000 RON. 
Notă: 
- Calitatea de director sau responsabil partener este 
certificată de reprezentantul legal al instituției în cadrul 
căreia a fost derulat grantul sau contractul; 
- Sunt luate în considerare sumele încasate exclusiv de 
instituția în care a fost derulat grantul (la proiectele tip 
consorțiu se consideră suma alocată instituției). 

3. 

Contribuție complementară în calitate de membru echipă cercetare grant/proiect: 
- Calitatea de membru echipă proiect se certifică de instituția care a derulat proiectul, cu condiția ca 
membrul în echipa de proiect să încaseze manoperă; 
- Punctajul pentru sumele prevăzute la RIA-GRA şi RIA-CTR este de 0,25 puncte pentru membru în echipă, în 
loc de 1 punct pentru director/responsabil             

4. ....   
*Punctajul minim prevăzut la criteriul respectiv în grila CNATDCU pentru validarea concursului de profesor 
** Observații legate de modul în care se calculează punctajul 
 
 
Notă:  Fișa a fost aprobată în Consiliul Facultății din data de 04.11.2013 
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