
1 

Domnule Rector 
Domnule Președinte al Senatului  
 
Atașez propunerea de fișă de autoevaluare rezultată în urma consultărilor cu președinții comisiilor (așa cum au fost 
desemnați în Comisia mixtă Senat – Consiliul de Administrație  de analiză în vederea actualizării Procedurii de 
autoevaluare a cadrelor didactice) și cu o parte dintre membrii comisiilor. La elaborarea ei s-a ținut cont de 
următoarele idei:  
 
1) Adaptarea fișei astfel încât să se poată face prin intermediul platformei de raportare a rezultatelor cercetării 
(PRCDI) de la www.expert.cdi.ugal.ro. La acest moment platforma produce fișe ale cercetării (FRACS) pentru 
departamente si/sau facultăți si rapoarte de evaluare pentru centre de cercetare. Pe același model se va putea 
genera fișa individuală. 
 
Argumentare: La ora actuală fiecare raportare de face separat, pe formulare diferite, ceea ce consumă foarte mult 
timp. Existența rezultatelor pe platforma de raportare permite actualizarea permanentă a rezultatelor, fără a fi 
nevoie de refacerea formularelor sau de completarea altora. 
 
2) Modificarea principiului de calcul și/sau a punctajelor/criteriu asociate unor rezultate ale activității individuale 
pe domenii și/sau subdomenii. 
 
2.1 Adaptarea Procedurii de autoevaluare și a Fișei rezultate la criteriile comisiilor CNATDCU, cu menținerea ca 
nucleu principal a rezultatelor cercetării, așa cum sunt ele identificate în FRACS. 
 
Argumentare: Este evident că rezultatele cercetării sunt importante pentru întreaga comunitate, și deci acestea 
trebuie să rămână nucleul evaluării individuale. Pe altă parte importanța acestora este diferită pentru fiecare 
comisie/în fiecare domeniu, așadar este normal ca punctajele să se armonizeze cu criteriile stabilite de comisiile pe 
domenii. 
 
2.2 Echilibrarea punctajelor asociate rezultatelor la nivel individual, ținând cont de toate componentele activității 
individuale, de cercetare și didactică. 
 
Argumentare: la ora actuală există o serie de dezechilibre majore între cuantificarea unor rezultate (exemple: articole 
științifice cotate ISI versus articole BDI (500/nr autori versus 200/nr autori) sau articole ISI versus proiecte (500/nr 
autori versus punctaje de ordinul 5000), etc. 
 
3) Necesitatea stabilirii unui punctaj minim, pe domenii și pe categoriile profesionale (asistent/…/profesor) care să 
permită evaluarea corectă a activității proprii, fără a  o relativiza la cea a departamentului. Aceste punctaje vor fi 
stabilite de forurile de conducere după finalizarea și aprobarea fișei și a punctajelor propuse. 
 
Argumentare: îndeplinirea unor criterii sau a unor standarde la nivel individual nu trebuie să depindă de activitatea 
celorlalți. La ora actuală punctajul de referință este media pe departament și pe categorii profesionale, pe fiecare an. 
O astfel de referință nu oferă predictibilitate și nu oferă o măsură corectă a activității individuale. 
 
4) Structurarea fișei astfel încât criteriile și punctajele să fie unice pentru toate domeniile din Universitate, prin 
echivalarea între contribuțiile CDI (cele care sunt diferite de la domeniu la domeniu). Dezavantajul este acela că nu 
se poate realiza o fișă comună cu care să existe acord de 100%.  
  
Argumentare 
-posibilitatea digitalizării acestei fișe in condițiile în care vom avea suportul informatic potrivit (automatizarea 
procesului presupune acordarea unui punctaj unic la introducerea unui item; evident, acest lucru s-ar putea face si 
pentru punctaje diferite in funcție de domeniu, însă cest lucru ar lua mult mai mult timp, întârziind implementarea 
acestei fise si automatizarea/reducerea efortului asociat procesului de evaluare la toate nivelele.  
- aprecierea cantitativa corecta a contribuțiilor fiecărui membru al comunității academice. 
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În cadrul discuțiilor s-au remarcat câteva subiecte la care consensul s-a atins mai greu (sau deloc), evidențiate mai jos 
 
Nr 
crt 

Problema Pro Contra 

1 Punctaj mic asociat calității de referent 
la reviste   

Au existat cazuri (rare) in care punctaje 
foarte mari au rezultat preponderent 
din activitatea de referent, fara nicio 
alta contributie semnificativa  

Fara referenti nu ar exista 
publicare de articole. Mai mult, 
activitatea de referent este 
importanta in internationalizare 
si promovarea universitarii. 

2 Punctaj mic asociat conducerii de 
doctorat in cotutela, punctaj zero asociat 
conducerii unui doctorat international, 
altor activitati cu impact international 

Diferenta intre conducerea de 
doctorate/alte activitati in UDJG si si la 
nivel international ar fi prea mare  

Conducerea de doctorate in 
cotutela si la nivel international 
este un importanta pentru 
internationalizare si promovare 
pe plan international. 

3 Nu exista punctaje asoicate criteriilor pt 
domeniile Arte/Ed Fizică deoarece nu a 
participat nici un reprezentant din 
aceste domenii.  

- - 
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Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

FIȘA DE AUTOEVALUARE INDIVIDUALĂ 

 a activității academice și cercetare științifică  

 

Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

1. Activitatea didactică şi profesională (criteriul A1): minimum ….. – prof, …. – conf. …. – lector, …. - asistent 
 Contributii didactice si profesionale Nivel  International National  Alte criterii 

1.1.  

Manuale lucrări didactice, indrumare de 
laborator, proiectare etc publicate in edituri 
nationale, internationale, inclusiv plan intern, 
în formă tipărită, sau în format electronic, 
on-line, cu menţionarea adresei web la care 
pot fi accesate. Discipline noi, nesustinute in 
anii anteriori, cu material de curs/laborator 
nepublicat. Elaborarea de materiale didactice 
in limba straina (pentru specializari altele 
decat filologie limba straina), fara ISBN, in 
format electronic. i 

Autor/Coautor 50/100 pg/n.aii  
2.5 

 

1 
 

Intern, local, format 
electronic 

0.5 
Editor 30/100 pg /n.ediii 

Material didactic 
nepublicat; disciplina 
noua  

20/disciplina - - 

RO Lb straina 

0.5 1 

1.2.  

Proiecte educaţionale şi de formare continuă 
si culturală (director/responsabil/membru), 
granturi si proiecte de dezvoltare 
instituțională, socială și regională, transfer de 
cunoaștere și instrumente de politici; 
asistență pentru dezvoltare s.a finantate de o 
entitate regionala, nationala sau 
internationala, obtinute prin competitie.  

Director  50/proiectiv 

2 1 

< 
500.000 

EUR 

500.000 
– 5 mil 

EUR 

> 5 mil 
EUR 

Responsabil 40/proiectiv 

1 2 3 

Membruv 0-50/proiectiv 

1.3.  

Coordonare de programe de studii 
universitare, postuniversitare, responsabil 
realizare dosar acreditare. Activitate de 
promovare a programelor de studii (inclusiv 
administrare pagina web). Coordonator / 
responsabil / îndrumător  program/modul 
de rezidențiat (se va preciza programul de 

Coordonator program, 
incl rezidentiat  

20/program 

- - 1 

Indrumator rezidentiat 10/program 

Rezidentiat alte 
module 

5/student 
suplimentar 

Responsabil dosar 100/dosar 

Responsabil 30/program 
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

rezidentiat, nr de rezidenți /an) promovare program 

Membru dosar v 0-50/dosar, program 

Membru promovare 

programv 
5/material 

1.4.  
Expoziţii naţionale şi internaţionale în galerii 
şi muzee de prestigiu 

Expozant (autor, 
coautor?) 

? 3 1 - 

1.5.  

Activități sportive, 
cupe/campionate/competiții pe ramuri și 
discipline sportive la nivel universitar, local, 
național și internațional 

Responsabil (mai multi 
participanti?) 

? 3 1 - 

1.6.  

Îndrumare lucrări de finalizare a programelor 
de studii de licență/disertație, lucrări 
prezentate la sesiuni ştiințifice studențești, 
seminarii si conferinte 

Lucrari finalizare studii 10/lucrare 2 1 - 

Lucrari studentesti 3/lucrare 2 1 - 

2. Activitatea de cercetare (criteriul A2) : minimum ….. – prof, …. – conf. …. – lector, …. - asistent 

2.1.  

Articole   
Nature/ 
Science 

ISI Roşu 

ISI 
Galben si 
Arts&Hu

man 

ISI Alb 
ISI  

ISI Emerg 
si Scopus 

ERIH+ 
sau BDI 

(umanist)vi  

ISI/IEEE 
Proceedgs 

BDIvii  

Articole publicate integral în reviste 
clasificate/indexate ISI, Arts&Humanities, 
ERIH+, ISI Emerging (ISI-ESCI), ISI Proceedings, 
IEEE Proceedings, BDI. Lucrări ştiințifice 
publicate în volumele conferințelor 
internaționale indexate WoS (Clarivate 
Analytics). Articole in reviste de prestigiu 
recunoscute in domeniul științelor juridice 
(din țară și străinătate) 

Autor principalviii 100/articol 5 3 2 1 0.8 1 0.7 0.4 

Co-autorix 100/articol/n.a 5 3 2 1 0.8 1 0.7 0.4 

 
Articole, brevete, carti, proiecte (altele decat 

cele de mai sus) 
  International National Alte criterii 

2.2.  
Articol/Studiu publicat în reviste de 
specialitate (recunoscute   clasificate CNCS) 
ori studiu publicat în volume colective  

Autor principalviii 
20/articol (studiu, 
raport) 

1.5 1 0.25  
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

apărute la edituri cu prestigiu naţional 
(recunoscute/clasificate CNCS), articole 
publicate în volumele unor conferințe 
internaționale, cu comitet de recenzori, 
neindexate. Raport cercetare arheologica. 

Co-autorix 
20/articol 
(raport)/n.a 

1.5 1 0.25  

2.3.  

Brevete naționale si internaționale / produse 
noi cu drept de proprietate intelectuală, 
inclusiv creații de artă, literatură, muzică etc., 
recunoscute la nivel internațional (afilierea 
instituţională UGAL) 

Autor 
100/brevet 
obtinut/na 

3 1 

Depunere 

0.25 

2.4.  

Crestomatie/antologie de texte, editie 
critica, monografii stiintifice (altele decat 
cursuri), cărți de specialitate cu conținut 
original, capitole în volume colective, 
traduceri de carte publicate la edituri 
nationale si internaționale, acte 
conferinte, capitole in monografii. 
Dictionare literare, istorii literare si 

enciclopedii literare.i 

Autor/Co-autor 
100/100pg/n.a 
 

2 1 - 

Autor/Co-autor 
Dictionare, Istorii, 
Encicopledii 

100/articol 2 1 - 

Traducator 50/100pg 1 1 - 

2.5.  
Editarea/coordonarea de volume sau colecții 
de volume  publicate la  edituri nationale 
recunoscute si internaționale 1,2  

Editor 60/100pg/n.ed 2 1  

2.6.  

Director/Responsabil proiecte de cercetare 
obtinut prin competitie, national, 
internaţional, inclusiv granturi individuale 
Marie Curie sau alt tip, asociat UDJG (cu 
contabilitatea in UDJG) 

Director 100/proiectiv 

3 1 

sub 
500.000 

EUR 

500.000 
– 5 mil 

EUR 

peste 5 
mil EUR 

Responsabil 75/proiectiv 

Membruv 0-50/proiectiv  
1 

 
2 

 
3 Grant individual 50/proiectiv 

2.7.  
Director/Responsabil proiecte de cercetare 
de tip networking (COST, organizatii 
internationale….)  

Director 50/proiect 3 1 (?) - 

Membru Comitetet 
Management 

20/proiect 3 1 (?) 
- 

2.8.  
Director/membru contract directe de 
cercetare cu mediul socio-economic 

Director 20/proiectiv 

2 1 

sub 
500.000 

EUR 

500.000 
– 5 mil 

EUR 

peste 5 
mil EUR 

Membruv 0-20/proiectiv 
1 2 3 
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

3. Recunoașterea și impactul activității (Criteriul A3): mini mum ….. – prof, …. – conf. …. – lector, …. - asistent 

 
Premii, depuneri cereri finantare, aplicatii, 
membri comisii, organizare conferinte, activitate 
doctorala, unitate cercetare, etc 

Nivel  International National Alte criterii 

3.1.  

Inițiativa în atragerea de fonduri de 
cercetare prin cereri de finantare pentru 
proiecte cercetare depuse în competiții PN 
III, PN IV.  

Director 40/proiect 

2 1 

Peste punctaj minim 
finantabil 

1.5 Responsabil  30/proiect 

Grant individual 20/proiect 

3.2.  
Premii la conferințe sau competiții 
nationale, internaționale  

Autor 5/premiu/n.a 2 1 - 

3.3.  

Premii ale Academiei Române (AR), ale altor 
Academii naționale (Academia de Științe 
Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, 
Academia de Științe Tehnice, Academia de 
Științe Medicale) sau internaționale. Doctor 
Honoris Causa.  

Premiu AR 
50/premiu/na 
 

- 1 

- Premiu alte Academii 20/premiu/na 3 1 

Doctor Honoris Causa 50/titlu 3 1 

3.4.  

Profesor asociat/visiting/invitat sau stagiu de 
cercetare la o universitate din străinătate de 
prestigiu1, pentru o perioadă de minimum 1 
luna sau efectuarea unui stagiu postdoctoral 
cu o durată de cel puţin 3 luni la o 
universitate din străinătate. (excluse mobil 
ERASMUS) 

Profesor invitat 30/perioada 1 - - 

Stagiu PD 15/stagiu 1 - - 

3.5.  

Keynote speaker la conferințe reprezentative 
prezentări invitate în plenul unor manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale (in afara 
celor in care prezentatorul se afla in comitetul 
de organizare).  Comunicari prezentate la 
conferinte nationale, internationale. 

Invitate/keynote 20/prezentare 3 1 - 

Oral, poster 10/prezentare 2 1 - 

3.6.  

Organizarea unor conferințe nationale, 
internaționale,  fara/cu grant castigat prin 
competitie, preşedinte al comitetului ştiinţific 
(chairman, co-chairman) al unei manifestări 

Presedinte  comitet 50/comitet 3 1 - 

Presedinte  sectiune 10/sectiune 2 1 - 
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

ştiinţifice Preşedinte, co-preşedinte al 
comitetului ştiinţific (chairman, co-chairman) 
al sectiunilor unei manifestări ştiinţifice. 

3.7.  
Doctorat, abilitare, concursuri posturi 
nationale, internationale.  

Obtinerea titlului 
(candidat) 

100/titlu 3 1 - 

Conducator doctorat 50/doctorand 
cotutela 

1 
In anul sustinerii  

2  2 

Membru comisie 
indrumare doctorat 

10/comisie - 1 - 

Referent comisii  20/comisie 3 1 0.5 – lector, asistent 

3.8.  

Concert/Recital/Spectacol, în calitate de 
compozitor, dirijor, regizor, solist, membru 
în formație camerală până la 10 persoane, 
cu afilierea explicită la universitate, în 
condiții de vizibilitate internațională sau 
națională de vârf; în străinătate, la 
festivaluri internaționale cu tradiție, în 
cadrul stagiunilor/turneelor instituțiilor 
profesioniste de spectacol şi concert; în țară, 
la festivaluri de mare prestigiu cu participare 
internațională consistentă sau în cadrul 
stagiunilor/turneelor instituțiilor de 
spectacol şi concert cu prestigiu şi 
vizibilitate internațională, curator, 
organizator de expoziții și simpozioane cu 
caracter artistic 

Autor 
Coautor 
(contributor?)  

? ? 1 0.5 

3.9.  
Reprezentarea universității în competiții 
locale, naționale și internaționale 

Participant ? ? 1 
Locale 

0.5 

3.10.  

Autor al unor articole de presă, emisiuni, 
interviuri, reportaje în mass media locală și 
națională. Administrator/editor al unei 
publicații (online) sau redactorul șef al unui 
post de radio/TV destinate practicii de 
specialitate a studenților 

Autor  5/articol  1.5 1 0.5 

editor, administrator, 
redactor sef 

50/an    

3.11.  Apartenenta la unitate de cercetare Responsabil centru, 30/centru - - 1 
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

acreditată la nivel instituțional. Dosar 
acreditare unitate cercetare nivel 
institutional si national.  

laborator 

Membru centru (V) 0-10/centru - 1 1 

Responsabil dosar 100/dosar - 1 - 

Membru dosarv 5-20/dosar - 1 - 

3.12.  

Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi / sau învăţământ, 
membru CNCS, CNATDCU, ARACIS, alte 
comisii internationale, expert competitii 
nationale si internationale  

Membru 
comisie/consiliu 
Expert competitii  

50/an 2 1 - 

3.13.  

Membru in academii, organizaţii, asociaţii 
profesionale de prestigiu, naţionale şi 
internaţionale, apartenenţă la organizaţii din 
domeniul educaţiei şi cercetării 

Academii naționale 100 

3 1 0.5 Academii de ramură 20 

Organizații 5 

 Referent, editor reviste   WoS 
BDI/conferinte 
internationale 

Editura nationala 
Carte limba 
straina/ed 

internationala 

3.14.  

Referent articole publicate în reviste 
clasificate/indexate ISI și Arts&Humanities, 
reviste clasificate ERIH Plus și ISI Emerging 
(ISI-ESCI), BDI sau pentru volumele unor 
conferințe relevante (internaționale sau cu 
participare internațională) și pentru baze de 
date internaționale, carte nationala, 
internationala, 

Referentx  10/articol  1 0.5 1 1.5 

3.15.  

Membru în colectivul editorial al unor reviste 
clasificate/indexate ISI și Arts&Humanities, 
ERIH Plus și ISI Emerging (ISI-ESCI), al unor 
reviste indexate în baze de date 
internaționale (BDI) sau în comitetul științific 
al unor conferințe (internaționale sau cu 
participare internațională), sau în comitetul 
editorial al unor reviste științifice de prestigiu 
în domeniul științelor juridice. Redactor al 
unei reviste editate în străinătate, într-o 

Editor sef 30/comitet 1 0.5 NA NA 

Membru colectiv 
editorial 

10/comitet 1 0.5 NA NA 
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

limbă de largă circulaţie internaţională de 
prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice. 

3.16.  

Citari, h   Wos Scopus Scholar/Cartevi Altele 

Citari in Web of Science Core Collection (Clarivate 
Analytics), Scopus, Scholar, și indicii Hirsch. Citări 
și mențiuni bibliografice, cu excepția 
autocitărilor. Lucrările în care se face citarea 
trebuie să aibă ISBN sau ISSN. 

Indice H H * 10 1 0.6 0.3 NA 

Citarexi 10/citare/an 1 0.6 0.3 0.1  

4. Activitati cu studentii sau mediul socio-economic civila (A4): : minimum ….. – prof, …. – conf. …. – lector, …. - asistent 

4.1.  
Membru/presedinte în comisie de finalizare a 
programelor de studii de licență, masterat, 
comisie sesiune stiintifica studenteasca 

Membru (inclusiv 
presedinte) 

1 * nr studenti  1 

4.2.  
Tutore de an/grupă de studenți (licenta, 
master), tutorat student ERASMUS, 
organizare stagii  

Tutore 20/grupa 1 

Organizator 2/stagiu 1 

4.3.  

Activitati extracuriculare din categoria 
proiectelor finanțate de Ministerul Educației 
Naționale pentru faze naţionale ale 
activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, 
tehnice, cultural artistice şi sportive 
naţionale: scoli vara, ….? 

Organizator principal 40/activitate 1 

Membruv 0-20/activitate 1 

4.4.  

Dezvoltarea si modernizarea unor 
laboratoare didactice, dotare cu aparatura, 
materiale, elaborare lucrari noi, aplicatii e-
learning.  

Lucrare noua 100/laborator 1 

Modernizare 10/laborator 1 

4.5.  

Participare în comisie de lucru (departament, 
facultate, universitate), Departamentul de 
Consiliere şi Orientare în Carieră a 
Studenţilor, Departamentul de Imagine şi 
Comunicare, comisie inventariere 
facultate/department, comisie admitere la 
programe de licenta, masterat, doctorat, 
abilitare, posturi, concurs, intocmire orar 

Participare 10/comisie 1 

4.6.  
Membru în comisiile pentru ocuparea 
posturilor, inclusiv didactice  din 
învăţământul preuniversitar, perfectionare, 

Membru  10/comisie 
1 
 



10 

Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

grade didactice, inclusiv examenele medic 
specialist/primar 

4.7.  

Apartenenta la laborator acreditat RENAR 
Activitatea de acreditare (RENAR sau 
acreditare nationala si internationala a 
expertizei si consultanta in orice domeniu)  

Responsabil laborator 30/laborator 1 

Membru laboratorv 0-5/laborator 1 

Responsabil dosar 100/dosar 1 

Membru dosarv 0-20/dosar 1 

 Proiecte, altele decat cercetare   Internationale National Alte criterii 

4.8.  

Dezvoltarea de parteneriate, acorduri de 
colaborare cu universități/institute de 
cercetare/agenți economici, acorduri de 
includere în rețele de cercetare/asociații 
profesionale de prestigiu pe plan 
național/international 

Titular 10/acord 1.5 1 

Regional 

0.5 

4.9.  
Proiecte, altele decat cele de cercetare, 
obtinute prin competitie, de tip POC, POCU, 
HE, etc 

Director 40/proiectiv 

2 1 

sub 
1.000.000 

EUR 

1.000.000 
– 5 mil 

EUR 

peste 5 
mil EUR 

Responsabil 30/proiectiv 1 2 3 

Membruv 0-20/proiectiv 

4.10.  

Proiecte obtinute prin contract direct, altele 
decat cele de cercetare sau educationale. 
atragerea de fonduri, prin sponsorizări, 
pentru desfășurare activități 
didactice/premieri studenți/promovare 
instituțională, activitate de execuție pentru 
servicii solicitate de terţi în cadrul 
laboratoarelor de specialitate ale UDJG. 

Director 20/proiectiv 

2 1 

sub 
1.000.000 

EUR 

1.000.000 
– 5 mil 

EUR 

peste 5 
mil EUR 

Membruv 0-20/proiectiv 

1 2 3 

4.11.  

Participarea, în calitate de expert, la comisiile 
pentru elaborarea proiectelor unor acte 
normative (Constituţie, coduri fundamentale                                                                                   
normative, coduri specializate sau 
profesionale, alte acte normative), 
redactarea de opinii ştiinţifice solicitate de 
autorităţi, instituţii publice sau corpuri 
profesionale. Comisii activități didactice și 
bisericești la nivel de eparhie, mitropolie 

Expert 15/actiune 1.5 1 0.5 
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Nr. 
crt. 

Indicator performanta Rol 
Punctaj de baza 
Număr 
puncte/unitate 

Coeficienti  

 

(zonale), patriarhie (naționale), 
interbisericești, inter-religioase 
(internaționale) 

 
 

Precizări: 
 

 
i  Editurile internaționale sunt cele recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate. Pentru domeniul „Literatură”, nu se iau în considerare volumele originale în genurile literaturii artistice 
(proză, poezie, teatru). aici pot fi punctate doar volumele colective / individuale de studii critice și traducerile publicate la edituri de  prestigiu în domeniu. Editurile naționale sunt cele 
recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate și editurile recunoscute CNCS în domeniul Filologie sunt disponibile la adresa: http://www.cncs-nrc.ro/wp-
content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf 
ii n.a = nr autori 
iii n.ed=nr editori 
iv Bugetul proiectului se obtine dupa scaderea cheltuielilor salariale. 
v Cf decizie director/responsabil/organizator/….. Totalul punctelor alocate tuturor membrilor nu poate depasi punctajul director/responsabil;  
vi DOAR pt st juridice, st umaniste, st comunicarii 
vii Bazele de date internaționale (BDI) sunt cele recunoscute de comisiile CNATDCU de specialitate; se exlcud google scholar, forumurile din categoria WSEAS și DAAAM. 
viii Autor principal: prim autor, autor corespondentsau, doar pentru domeniul Sanatate. ultim autor  
ix Punctajul se dubleaza in cazul domeniilor fara autor principal: matematica, stiinte umaniste, stiinte sociale, stiinte ale comunicarii, stiinte juridice si administrative, inginerie electronica, 
telecomunicatii si tehnologii informationale, ingineria sistemelor, inginerie electrica, calculatoare si tehnologia informatiei 
x Se iau in considerare maxim 50 recenzii/an. 
xi Se exclud autocitările. Citarile se considera doar o data; daca citarea a aparut si in WoS si in Scopus, se contorizeaza doar o data). 


