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(Cf. Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 4204/2013) 
 

COMISIA ŞTIINŢE JURIDICE  
Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior  

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 

Criteriul 
Denumirea 
criteriului 

Standard CNATDCU 
pentru profesor 

universitar 

Standard suplimentar 
FSJSP pentru profesor 

universitar 

Standard CNATDCU 
pentru conferenţiar 

universitar 

Standard suplimentar 
FSJSP pentru 

conferenţiar universitar 

Standard FSJSP 
pentru lector 

universitar 

C1 Cărţi 

Cel puţin 5 cărţi, din care: 
- cel puţin 2 cărţi sunt 
cărţi de autor unic sau 
prim-autor (restul pot fi 
realizate în colectiv); 
- cel puţin o carte de 
autor unic sau prim autor 
reprezintă un curs 
universitar sau tratat; 
- cel puţin 3 cărţi sunt 
realizate după obţinerea 
titlului de doctor. 

Din care minim 1 
monografie și minim 1 
carte de specialitate din 
sfera disciplinelor 
normei scoase la 
concurs 

Cel puţin 3 cărţi, din care: 
- cel puţin o carte este 
carte de autor unic sau 
prim-autor (restul pot fi 
realizate în colectiv); 
 - cel puţin o carte 
reprezintă un curs 
universitar sau tratat; 
- cel puţin 2 cărţi sunt 
realizate după obţinerea 
titlului de doctor. 

Din care minim 1 
monografie sau 1 carte de 
specialitate din sfera 
disciplinelor normei 
scoase la concurs 

Conform Hotărârii 
Senatului nr.  

 
4/14.01.2016 

 

C2 

Numărul de 
articole/studii 
publicate în reviste 
cotate ISI, în reviste cu 
prestigiu recunoscut în 
domeniul ştiinţelor 
juridice sau în reviste 
indexate în baze de 
date internaţionale 
recunoscute 

≥ 20 

Din care minim 2 
articole publicate în 
reviste din străinătate 
(cu excepția Republicii 
Moldova) și cotate ISI 
sau indexate în baze de 

date internaționale 

recunoscute 
 

≥ 12 

Din care minim 1 articol 
publicat într-o revistă din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și 
cotată ISI sau indexată în 

baze de date internaționale 

recunoscute 
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C6 
Suma punctajului 
pentru  indicatorii I12-
I 24 

≥ 5 
 

≥ 3 - 

C3 

Numărul de 
articole/studii 
publicate în reviste 
cotate ISI, în reviste cu 
prestigiu recunoscut în 
domeniul ştiinţelor 
juridice sau în reviste 
indexate în baze de 
date internaţionale 
recunoscute, publicate 
după obţinerea titlului 
de doctor 

≥ 12 - ≥ 6 - - 

C4 
Suma punctajului 
pentru indicatorii I 1-I 
8 

≥ 56 - ≥ 38 - - 

C5 
Suma punctajului 
pentru indicatorii I 9-I 
11 

≥ 5 - ≥ 3 - - 

C7 
Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I 1-I 24) 

≥ 100 - ≥ 60 - - 

C8 

Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I 1-I 24), 
realizat după obţinerea 
titlului de doctor 

≥ 50 - ≥ 30 - - 
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(cf. Anexa nr. 11 la Ordinul MCTS nr. 4204/2013) 
 
 
 

COMISIA DE FILOLOGIE 
Standarde minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior 

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 
 

Domeniul de 
activitate 

Condiţii CNATDCU 
pentru profesor 

universitar 

Condiţii FSJSP pentru 
profesor universitar 

Condiţii CNATDCU 
pentru conferenţiar 

universitar 

Condiţii FSJSP pentru 
conferenţiar 
universitar 

Condiţii FSJSP pentru 
lector universitar 

Activitatea didactică şi 
profesională (A.1) 

Publicarea tezei de 
doctorat 

 
Publicarea tezei de 

doctorat 
  

minimum 100 puncte 

Din care minim 1 
monografie și minim 1 
carte de specialitate din 
sfera disciplinelor normei 
scoase la concurs 

minimum 50 puncte 

Din care minim 1 
monografie sau 1 carte 
de specialitate din sfera 
disciplinelor normei 
scoase la concurs 

Conform Hotărârii 
Senatului nr. 

4/14.01.2016 
Activitatea de cercetare 

(A.2) 
minimum 240 puncte 

Din care minim 2 articole 
publicate în reviste din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și 
cotate ISI sau indexate în 

baze de date internaționale 

recunoscute 
 

 

 

minimum 120 puncte 

Din care minim 1 articol 
publicat într-o revistă 
din străinătate (cu 
excepția Republicii 
Moldova) și cotată ISI 
sau indexată în baze de 

date internaționale 

recunoscute 
 

Recunoaşterea 
impactului activităţii 

(A.3) 
minimum 30 puncte 

 
minimum 10 puncte 

  

TOTAL: minimum 370 puncte 
 

minimum 180 puncte 
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(cf. Anexa nr. 12 la Ordinul MECTS nr. 4204/2013)  
 
 
 

COMISIA FILOSOFIE 
Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior  

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 
 

Criteriul 
Denumirea 
criteriului 

Standard CNATDCU 
pentru profesor 

universitar 

Standard FSJSP pentru 
profesor universitar 

Standard CNATDCU 
pentru conferențiar  

universitar 

Standard FSJSP pentru 
conferențiar  universitar 

Standard FSJSP pentru 
lector  universitar 

C1 
Numărul cărţilor 

prevăzute la 
indicatorul 1.1 

≥ 2 
Din care minim 1 
monografie și minim 1 
carte de specialitate din 
sfera disciplinelor 
normei scoase la  
concurs 

≥ 1 
Din care minim 1 
monografie sau 1 carte de 
specialitate din sfera 
disciplinelor normei scoase  
la concurs 

 
Conform Hotărârii 

Senatului nr. 
4/14.01.2016 

C2 
Suma punctajului 
pentru indicatorii 

1.1 - 1.3 
≥ 90 ≥ 50 

C3 
Suma punctajului 
pentru indicatorii 

1.4 şi 1.5 
≥ 100 

Din care minim 2  
articole publicate în 
reviste din străinătate 
(cu excepția Republicii 
Moldova) și cotate ISI 
sau indexate în baze de 

date internaționale 

recunoscute 
 
 

 
 

≥ 60 
Din care minim 1 articol 
publicat într-o revistă din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și cotată 
ISI sau indexată în baze de 

date internaționale 

recunoscute 
 
 

C4 
Suma punctajului 
pentru indicatorii 

1.6 şi 1.7 
≥ 40 ≥ 30 
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(cf. Anexa nr. 13 la Ordinul MCTS nr. 4204/2013)  
 
 
 

COMISIA ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE 
Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior 

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 
 

Criteriu
l 

Denumirea criteriului 

Standard 
CNATDCU 

pentru 
profesor 

universitar 

Standard FSJSP pentru 
profesor universitar 

Standard 
CNATDCU 

pentru 
conferenţiar 
universitar 

Standard FSJSP pentru 
conferenţiar universitar 

Standard FSJSP pentru 
lector universitar 

C1 - CDI 
Carte de unic autor bazată pe teza 

de doctorat 
Publicarea 

cărţii 

Din care minim 1 monografie și 
minim 1 carte de specialitate 
din sfera disciplinelor normei 
scoase la concurs 

 
 

Publicarea 
cărţii 

Din care minim 1 
monografie sau 1 carte de 
specialitate din sfera 
disciplinelor normei scoase 
la concurs 

Conform Hotărârii 
Senatului nr. 

4/14.01.2016 
C2 - CDI 

Suma punctajelor pentru 
indicatorii I2-I9 

100 

Din care minim 2 articole 
publicate în reviste din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și cotate ISI 
sau indexate în baze de date 

internaționale recunoscute 
 

60 

Din care minim 1 articol 
publicat într-o revistă din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și 
cotată ISI sau indexată în 

baze de date internaționale 

recunoscute 
 

C3 - CDI, 
DID, RIA 

Punctajul total pentru indicatorii 
I1-I19 

300  200  
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(Cf. Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 4204/2013) 
 
 

COMISIA SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE  
Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior  

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 

Criteriul 
Denumirea 
criteriului 

Standard CNATDCU 
pentru profesor 

universitar 

Standard suplimentar 
FSJSP pentru profesor 

universitar 

Standard CNATDCU 
pentru conferenţiar 

universitar 

Standard suplimentar 
FSJSP pentru 
conferenţiar 
universitar 

Standard FSJSP 
pentru lector 

universitar 

C1 
Punctajul 

pentru 
indicatorul I1 

≥ 3 ≥ 3 ≥ 1,5 ≥ 1,5 
 

C2 

Numărul de 
articole care 
prezintă 
contribuţii 
originale, în 
reviste cotate 
ISI sau indexate 
în cel puţin 2 
din bazele de 
date 
internaţionale 
recunoscute 

≥ 6 

Din care minim 2 articole 
publicate în reviste din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și 
cotate ISI sau indexate în 

baze de date internaționale 

recunoscute 
 
  

≥ 4 

Din care minim 1 articol 
publicat într-o revistă 
din străinătate (cu 
excepția Republicii 
Moldova) și cotată ISI 
sau indexată în baze de 

date internaționale 

recunoscute 
 
 

Conform Hotărârii 
Senatului nr. 

4/14.01.2016 

C3 

Numărul de 
cărţi la care este 

unic autor, 
prim-autor sau 

coordonator 

Cel puţin o carte la o 
editură cu prestigiu 
internaţional (A1) sau 
cel puţin două cărţi 
publicate la alte edituri 
cu prestigiu recunoscut 
(A2) 

Din care minim  2 cărți 
din sfera disciplinelor 
normei scoase la concurs 

≥1 
Din care minim  1 carte 
din sfera disciplinelor 
normei scoase la concurs 

C4 

Suma 
punctajului 

pentru 
indicatorii I1-

I18 

≥ 60 ≥ 60 ≥ 35 ≥ 35  
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Criteriul 
Denumirea 
criteriului 

Standard CNATDCU 
pentru profesor 

universitar 

Standard suplimentar 
FSJSP pentru profesor 

universitar 

Standard CNATDCU 
pentru conferenţiar 

universitar 

Standard suplimentar 
FSJSP pentru 
conferenţiar 
universitar 

Standard FSJSP 
pentru lector 

universitar 

C5 
Punctajul 

pentru 
indicatorul I9 

≥ 3 ≥ 3 ≥ 1 ≥ 1  

C6 

Suma 
punctajului 

pentru 
indicatorii I5-I8 

≥ 3 ≥ 3 ≥ 1 ≥ 1  

C7 

Punctaj total 
(suma 

punctajului 
pentru 

indicatorii I1-
I23) 

≥ 100 ≥ 100 ≥ 60 ≥ 60  

C8 

Punctaj total 
(suma 

punctajului 
pentru 

indicatorii I1-
I23) acumulat 

după obţinerea 
titlului de 

doctor 

≥ 50 ≥ 50 ≥ 30 ≥ 30  
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(cf. Anexa nr. 9 la Ordinul MECTS nr. 4204/2013) 
 
 
 

COMISIA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior 

şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 
 
 

Nr. crt. 
Domeniul 

de 
activitate 

Condiţii CNATDCU 
pentru profesor 

universitar 

Condiţii suplimentare FSJSP 
pentru profesor universitar 

Condiţii 
CNATDCU 

pentru 
conferenţiar 
universitar 

Condiţii suplimentare 
FSJSP pentru 
conferenţiar 
universitar 

Condiţii FSJSP 
pentru lector 

universitar 

1. 

Activitatea 
didactică/ 

profesional
ă (A1) 

Minimum 15 puncte 
Din care minim  2 cărți din 
sfera disciplinelor normei 
scoase la concurs 

Minimum 10 
puncte 

Din care minim  1 carte  
din sfera disciplinelor 
normei scoase la 
concurs 

Conform Hotărârii 
Senatului nr. 

4/14.01.2016 
2. 

Activitatea 
de 

cercetare 
(A2) 

Minimum 70 puncte 

Din care minim   2 articole 
publicate în reviste din 
străinătate (cu excepția 
Republicii Moldova) și cotate 
ISI sau indexate în baze de date 

internaționale recunoscute 
 
 

Minimum 35 
puncte 

Din care minim 1 
articol publicat într-o 
revistă din străinătate 
(cu excepția Republicii 
Moldova) și cotată ISI 
sau indexată în baze de 

date internaționale 

recunoscute 
 

3. 

Recunoaşte
rea 

impactului 
activităţii 

(A3) 

Minimum 15 
puncte* 

- 
Minimum 5 

puncte* 
- 

 

TOTAL: 100 puncte   50 puncte  
 

 
* La realizarea acestui punctaj se iau în considerare şi rezultatele aferente criteriilor opţionale (A3.6 şi A3.7). 

 

 


