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Fisa de evaluare a candidatului 
 
DESCRIPTORI DE 
PERFORMANTA  

FORMULA    PUNCTAJ PE FIECARE 
COMPONENTA 

PUNCTAJ 
TOTAL 
INDIVIDUAL 

1. Lucrări ştiinţifice publicate în 
jurnale/reviste cotate ISI 

1,25 pct. X nr. lucrări Lucrare 1 (titlu, autori, revista, 
vol., an, pag., etc.) 
Lucrare 2 ...etc. 

 

   Punctaj individual 1 
2. Lucrări publicate în reviste 
indexate în baze de date 
internaţionale (BDI) sau alte 
reviste internaţionale non-ISI în 
cazul partenerului străin 

 0,5 pct. X nr. lucrări Lucrare 1 (titlu, autori, revista, 
vol., an, pag., etc.) 
Lucrare 2 ...etc. 

 

   Punctaj individual 2 
3. Lucrări publicate în reviste 
româneşti recunoscute CNCSIS 
(B/B+) sau alte reviste naţionale 
ştiinţifice în cazul partenerului 
străin 

0,25 pct. X nr. lucrări Lucrare 1 (titlu, autori, revista, 
vol., an, pag., etc.) 
Lucrare 2 ...etc. 

 

   Punctaj individual 3 
4. Volume/capitole ale unor 
volume colective publicate la 
edituri străine (cu comitet de 
peer-review) 

1,25 pct. pt. fiecare 100 de pagini 
X nr. capitole/volume 

Capitol/volum 1  
... etc 

 

   Punctaj individual 4 
5. Volume/capitole ale unor 
volume colective publicate la 
edituri româneşti recunoscute 
CNCSIS sau naţionale, în cazul 
partenerului străin 

1 pct. pt. fiecare 100 de pagini X 
nr. capitole/volume 

Capitol/volum 1  
... etc 

 

   Punctaj individual 5 
6. Papers/proceedings în volume 
ale unor conferinţe internaţionale 

 0,5 pct. X nr. lucrări Lucrare 1 (titlu, autori, revista, 
vol., an, pag., etc.) 
Lucrare 2 ...etc. 

 

   Punctaj individual 6 
7. Papers/proceedings în volume 
ale unor conferinţe naţionale 

 
0,10 pct. X nr. lucrări 

Lucrare 1 (titlu, autori, revista, 
vol., an, pag., etc.) 
Lucrare 2 ...etc. 

 

   Punctaj individual 7 
8. Citări în reviste ISI, volume sau 
reviste BDI şi/sau B+ (nu se 
punctează autocitările) 

0,5 pct. X nr. citări ISI, 
0,5 pct. X nr. citări în volume 
publicate la edituri recunoscute, 
0,25 pct.X nr. citări BDI/B+ 

Citare 1 ... etc.  

   Punctaj individual 8 
9. Lucrări prezentate la 
manifestării ştiinţifice 
internaţionale 

0,5 pct. X nr. lucrări Prezentare 1 ... etc.  

   Punctaj individual 9 



 
Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

 
 
 

    
                 2 

 
    „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei.                             
Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” - POSDRU/89/1.5/S/63663 

 
 

10. Lucrări prezentate la 
manifestării ştiinţifice naţionale 

0,25 pct. X nr. lucrări Prezentare 1 ... etc.  

   Punctaj individual 10 
11. Contracte de cercetare 
ştiinţifică internaţionale (director 
sau coordonator) 

2 pct. X nr. contracte Grant 1... etc.  

   Punctaj individual 11 
12. Contracte de cercetare 
ştiinţifică naţionale (director sau 
coordonator) 

1,5 pct. X nr. contracte Grant 1... etc.  

   Punctaj individual 12 
13. Premii şi distincţii 
profesionale obţinute prin 
selecţie 

0,5 pct. X nr. premii naţionale, 
1 pct. X nr. premii internaţionale 

Premiu 1... etc  

   Punctaj individual 13 
TOTAL  general   Punctaj individual 

total 
 

*** Pentru mai multi autori, punctajul se va imparti la numarul de autori. 
 
  


