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Pentru evaluarea proiectelor de cercetare
DOMENIUL: BIOLOGIE

Nr.
crt.

Criteriul

Punctaj
referinţă

Observaţii
Indicatori

Activităţi

Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal* Conform formulei 1
Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor **
Conform formulei 2
Articole în reviste indexate BDI***, ca autor 1 x (5 x N)
principal
Articole în reviste indexate BDI***, ca şi 0,7 x (5 x N)
contributor
Articole în alte reviste, ca autor principal
1xN
1.

2.

Cercetare ştiinţifică

Recunoaşterea şi
impactul activităţii

320

120

Articole în alte reviste, ca şi contributor

0.5 x N

Cărţi în alte edituri din ţară

30:n

Capitole în cărţi/volume, în edituri naţionale

10:n

Minimum două granturi naţionale în calitate de 10*ani de desfăşurare
director sau responsabil de proiect în cazul
parteneriatelor.
Se evaluează pe baza a maximum 10 lucrări
(inclusiv brevete), depuse de candidat şi considerate
Conform formulelor (1) +(2)
de acesta ca reprezentative pentru activitatea sa.

Formula (1): 1 x [10+(5 x AI1)+c1] + 1 x [10+(5 x AI2)+c2] +…
Formula (2): 0,7 x [10+(5 x AI1)+c1] + 0,7 x [10+(5 x AI2)+c2] +…
AI1, AI2 ... factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul
întocmirii dosarului. În categoria articolelor ISI se includ şi brevetele omologate, considerându-se
AI=1,00 şi calculul în funcţie de poziţia autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet.
c1, c2.... numărul de citări pentru articolul 1, 2...., preluat de pe Web of Knowledge, Google Scholar,
Scopus, în momentul întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate. Candidaţii pot prezenta
xerocopii şi după alte citări, dacă acestea nu apar pe site-urile menţionate, cu condiţia ca revistele
sau cărţile în care au fost citaţi să se încadreze în exigenţele impuse de punctele 1-4, 7-10, respectiv
12-13 din tabel 1. Nu se iau în considerare autocitările!
În cazul cărţilor/capitolelor se iau în calcul doar cele care au minimum 3 citări la nivel internaţional
sau/şi naţional. În categoria „cărţi” nu se includ şi broşurile de popularizare.
N – numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări,
note!),
n – numărul de autori (ed., red., coord., în cazul cărţilor/capitolelor editate/elaborate),

* prin autor principal se înţelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor;
** prin contributor se înţelege orice poziţie, cu excepţia celor menţionate la autor principal;
*** ca şi BDI sunt considerate cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, cum ar fi
(nelimitativ!): Scopus(Elsevier), CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index
Copernicus, SpringerLink, ş.a.

*Punctajul minim prevăzut la criteriul respectiv în grila CNATDCU pentru validarea concursului
de profesor
Notă: Fişa a fost aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 25.10.2013
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