
ANEXA 1 
 

Punctaje acordate 
pentru rezultate și activități CDI 

 
 
 

I. PUNCTAJE PENTRU REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
Articol în Nature, Science    10/ nr.autoria 

Articol în ISI/ ISI A&H rosu, ERIH 1   2/ nr.autoria 
Articol în ISI/ ISI A&H galben, ERIH 2   1/ nr.autoria 
Articol în ISI/ ISI A&H alb, ERIH Plus   0,5/ nr.autoria 
Articol în ISI Proceedings, IEEE Proceedings  0,25/ nr.autoria 

Articol în reviste/Proceedings BDI   0,01/ nr.autoria  
Carte în edituri internaționale de prestigiu*   2/ nr.autoria 
Capitol în carte din edituri internaționale*  0,4/ nr.autori /capitola 
Carte în edituri naționale recunoscute CNCSIS   0,2/ nr.autori a 
Capitol în carte din edituri recunoscuteCNCSIS  0,04/ nr.autori /capitola 
 
Brevete OSIM      1/ nr.autoria 
Brevete europene/ internaționale   2 / nr.autoria 
Brevete triadice      10/ nr.autoria 
Proiecte artistice și nominalizări: 

- la nivel național și internațional:   1/ n (n=nr.participanți)** 
- la nivel internațional de vârf:   5/n  (n=nr.participanți)** 

Premii artistice: 
- la nivel național și internațional:   2/ n (n=nr.participanți)** 
- la nivel internațional de vârf:   10/n  (n=nr.participanți)** 

 
* Indexată în ISI, SCOPUS, etc. 
**Se consideră :  n=1 pentru nr.part.=1, n=2 pentru 2≤ nr.part.≤4, n=5 pentru nr.part.≥5 
aSe acordăpunctajul total dacă n≤ 4. Dacă n˃4, punctajul se calculează după formula: 

nr puncte  .  ____4__________ 
item            nr total de autori 

Premii sportive : 
- locul I la campionate de nivel național / universitar :  0,25/ premiu  
- locurile I, II, respectiv III, la competiții de nivel european :  1,2; 0,8; respectiv 0,4/premiu  
- locurile I, II, III, IV, V, VI, la competiții de nivel mondial*** : 10; 8; 6; 4; 2; respect. 1/premiu 

***Jocuri mondiale, Special Olympic, Jocuri paralimpice, Jocuri Olimpice (se includ și 
competițiile oficiale asimilate campionatelor).  

Bonificații: record național - 1, record european - 2, record mondial/olimpic  -  3.  
 

II. PUNCTAJE PENTRU ALTE ACTIVITĂȚI DE TIP CDI  
 

a) Asigurarea resurselor necesare activității de cercetare științifică 
Grant internațional*:     coordonator/responsabil  2/ grant  

membru în echipă   1/ grant 
Grant național obținut prin competiție*:  coordonator/responsabil  1/ grant  



membru în echipă   0,5/ grant  
Grant de cercetare aplicată (contract cu terți)*  coordonator/responsabil  0,5/ grant  

membru în echipă   0,25/ grant 
   
* Se acordă o bonificație de 1 punct  pentru fiecare 10.000 Ron  valoare a regiei virată către UCV (sau 

echivalent) 
b) Relația cu mediul socio-economic și cultural 

Prestări de servicii și furnizare de produse de tip CDI    0,2/ serviciu efectiv  
Organizare de spin-offs & start-ups deținute de universitate   0,2/ companie  
Inițierea și gestionarea de acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic  0,1/ parteneriat  
Popularizarea știinţei. Organizare  workshopuri, conferințe, expoziții, etc. 

- Coordonare        0,2/ eveniment 
- Participare        0,1/ eveniment 

Evenimente cultural / artistice 
- Coordonare        0,2/ eveniment 
- Participare        0,1/ eveniment 

Programe de formare profesională pentru piața muncii 
- Coordonare        0,5/ program 
- Activități predare       0,2/ curs 

Internaționalizare. Vizibilitate instituțională 
Membru în comitete editoriale jurnale ISI      1,5/ jurnal 
Membru în comitete de organizare a conferințelor  ISI     0,5/ conferință 
Organizare de conferințe sau programe internaționale 

- Coordonator/ organizator principal     0,5/ eveniment 
- membru în comitetul de organizare     0,2/ eveniment 

Organizare vizită cercetători străin:      0,5/ mobilitate  
Participare la conferințe internaționale, școli de vară, etc.   0,1/ mobilitate 
 
 
 
 


