Concurs pentru ocuparea postului de ________________________________ poziţia din Statul de funcţii ______
Departamentul: _________________________________________________________________________________
Facultatea: _____________________________________________________________________________________
Disciplinele: ____________________________________________________________________________________
Domeniul: ______________________________________________________________________________________
Post publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. _____ din data ____________

GRILA DE PUNCTAJ
pentru aprecierea candidatului la concursul privind
ocuparea postului de profesor / conferenţiar / lector universitar
- Ştiinţe juridice Candidat (nume, inițială, prenume): _____________________________________________________________________
Doctor în (specializarea) __________________________________________________ din (anul) ___________________,
Titlul didactic ___________________________________________________________din (anul) __________________ .

I.
Definiții, condiții și proceduri
- Cărțile (cursuri universitare, tratate etc.) luate în considerare sunt exclusiv cele publicate, în cel puțin 300 de
exemplare, la edituri cu prestigiu internațional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte
edituri din străinătate cu peer review internațional sau la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării
Științifice (categoria B).
- Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
- Pentru cărți, capitole în cărți sau studii în volume colective ori în volume ale conferințelor se aplică coeficientul
de multiplicare m care are următoarele valori:


2, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) la o editură cu prestigiu internațional din străinătate;



1,5 dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) într-o limbă de circulație internațională, la o editură cu
prestigiu internațional din țară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;


-

Pentru Științe juridice, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

-

1, în alte cazuri.

Denumirea bazei de date
ISI Web of Knowledge
Scopus
EBSCO
CEEOL
SpringerLink
Science Direct
West Law
Francis
Doctrinal
Hein Online
JSTOR
Lexis Nexis
ProQuest
SSRN
Persee

Adresa web
www.webofknowledge.com
www.scopus.com
www.ebscohost.com
www.ceeol.com
www.springerlink.com
www.sciencedirect.com
www.westlaw.com
www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php
www.doctrinal.fr
www.heinonline.org
www.jstor.org
www.lexisnexis.com
www.proquest.com
www.ssrn.com
www.persee.fr

O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai
favorabilă candidatului.

-

Pentru edițiile II și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat în tabelul de
mai jos (la indicatorul I1 sau, după caz, I4), însă numai dacă este vorba de o ediție revizuită, completată sau
adăugită.

-

Pentru publicații (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menționat în tabelul
de mai jos (la indicatorii I 1 – 14) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor
unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul se
acordă proporțional cu contribuția respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuție de 60% la
elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte), iar dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui coautor,
punctajul menționat în tabelul de mai jos se va împărți la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs
universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte).

Se acordă următoarele punctaje:

Indicator

Denumirea indicatorului

I1

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislație
adnotată, îndrumare practice, publicate la edituri cu
prestigiu internațional sau cu prestigiu recunoscut în
domeniul științelor juridice
Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso,
publicate în reviste cotate ISI având factor de impact f
Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso,
publicate în reviste științifice cu prestigiu recunoscut în
domeniul științelor juridice sau indexate în baze de
date internaționale recunoscute
Capitole de carte, studii în volume colective sau în
volume ale conferințelor care prezintă contribuții in
extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în
domeniul științelor juridice
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau
contracte directe de cercetare internațională
Membru în echipă în granturi de cercetare sau
contracte directe de cercetare internațională
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau
contracte directe de cercetare națională
Membru în echipă în granturi de cercetare sau
contracte directe de cercetare internaționale
Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate
în reviste cotate ISI, având un factor de impact f (nu se
iau în considerare autocitările)
Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de
cărți sau volume publicate la edituri cu prestigiu
internațional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul
științelor juridice (nu se iau în considerare autocitările)
Citări ale publicațiilor candidatului în reviste științifice
cu prestigiu recunoscute în domeniul științelor juridice
sau indexate în baze de date internaționale recunoscute
(nu se iau în considerare autocitările)
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii
înființate prin lege, precum și ale Uniunii Juriștilor
Editor al unei reviste editate în străinătate sau în țară,
care este cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor
juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date
internațională recunoscută
Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu
internațional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul
științelor juridice
Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice
care este cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor
juridice, indexată ISI sau indexată de o bază de date
internațională recunoscută
Organizator de conferințe naționale sau internaționale

I2
I3

I4

I5
I6
I7
I8
I9

I10

I11

I12
I13

I14

I15

I16

Punctaj
acordat
conform legii
10

Elemente pentru
care se acordă
punctajul
Pe carte

1 + 18 x f

Pe articol/studiu

1

Pe articol/studiu

1

Pe publicație

4

Pe grant/contract

2

Pe grant/contract

2

Pe grant/contract

1

Pe grant/contract

0,6 + 1,5 x f

Pe citare

0,2

Pe citare

0,2

Pe citare

1

Pe premiu

1

Pe revistă

2

Pe volum editat

0,5

1

Punctaj
realizat de
candidat

Pe revistă

Pe conferință
2

Indicator

Denumirea indicatorului

I17
I18

Moderator la conferințe naționale sau internaționale
Inițierea unor programe de studii universitare

I19

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o
universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel
puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o
durată de cel puțin un an la o universitate din
străinătate; sau obținerea unei diplome de doctor la o
universitate din străinătate
Participarea în calitate de expert la comisiile pentru
elaborarea
proiectelor
unor
acte
normative
fundamentale sau de bază
Participarea la comisiile de elaborare a subiectelor
pentru concursurile de admitere în profesiile juridice
Președinte/Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor
didactice din învățământul juridic superior
Președinte/Conducător/Referent de specialitate în
comisiile pentru susținerea publică a tezelor de doctorat
Membru al Consiliului Național de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al
Consiliului Național al Cercetării Științifice, al
consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior

I20

I21
I22
I23
I24

Punctaj
acordat
conform legii
1
1
1

Elemente pentru
care se acordă
punctajul
Pe conferință
Pe program de
studii
Pe universitate

Punctaj
realizat de
candidat

Pe proiect de act
normativ

1

0,5

Pe comisie

0,2

Pe comisie

0,5

Pe comisie
Pe consiliu/comisie

1

Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

C1

C2

C3

Denumirea criteriului
Numărul de cărți

Punctaj minim
Numărul de articole/studii
publicate în reviste cotate
ISI, în reviste cu prestigiu
recunoscut în domeniul
științelor juridice sau în
reviste indexate în baze de
date
internaționale
recunoscute
Punctaj minim
Numărul de articole/studii
publicate în reviste cotate

Standardul pentru
profesor universitar,
cercetător științific
gradul I
Cel puțin 5 cărți, din
care:
- Cel puțin 2 cărți
sunt cărți de autor
unic sau primautor (restul pot fi
realizate în
colectiv);
- Cel puțin o carte
de autor unic sau
prim autor
reprezintă un curs
universitar sau
tratat;
- Cel puțin 3 cărți
sunt realizate
după obținerea
titlului de doctor.
≥ 50

≥ 20

Standardul pentru
conferențiar
universitar,
cercetător științific
gradul II
Cel puțin 3 cărți, din
care:
- Cel puțin o carte
este carte de autor
unic sau primautor (restul pot fi
realizate în
colectiv);
- Cel puțin o carte
reprezintă un curs
universitar sau
tratat
- Cel puțin 2 cărți
sunt realizate
după obținerea
titlului de doctor.

Standardul pentru
lector universitar,
cercetător științific
gradul III
Cel puțin 2 cărți, din
care:
- Cel puțin o carte
este carte de autor
unic sau primautor (restul pot fi
realizate în
colectiv);
- Cel puțin o carte
reprezintă un curs
universitar /
îndrumar practic /
monografie,
- Cel puțin 1 carte
sunt realizate după
obținerea titlului
de doctor.

≥ 30

≥ 20

≥ 12

≥6

3

C4

C5
C6
C7

C8

Notă:
1.

ISI, în reviste cu prestigiu
recunoscut în domeniul
științelor juridice sau în
reviste indexate în baze de
date
internaționale
recunoscute, publicate după
obținerea titlului de doctor
Punctaj minim
Suma punctajului pentru
indicatorii I 1 – I 8

Suma punctajului pentru
indicatorii I 9 – I 11
Suma punctajului pentru
indicatorii I 12 – I 24
Punctajul
total
(suma
punctajului
pentru
indicatorii I 1 – I 24)
Punctajul
total
(suma
punctajului
pentru
indicatorii
I 1 – I 24)
realizat după obținerea
titlului de doctor

≥ 12
≥ 80

≥6
≥ 46

≥4
≥ 28

dintre care:
I 1 - minimum 50
puncte
I 2 + I 3 – minimum 20
puncte
I 4 – minimum 4 puncte
I 7 – minimum 2 puncte
I 7 + I 8 – minimum 6
puncte (dintre care
minimum 4 ca director/
membru în echipă în
granturi de cercetare
câștigate prin
competiție)

dintre care:
I 1 - minimum 30
puncte
I 2 + I 3 – minimum 12
puncte
I 4 – minimum 2 puncte
I 7 + I 8 – minimum 2
puncte (minimum 2
puncte ca director/
membru în echipă în
granturi de cercetare
câștigate prin
competiție)

dintre care:
I 1 - minimum 20 puncte
I 2 + I 3 – minimum 6
puncte
I 4 – minimum 1 punct
I 7 + I 8 – minimum 1
punct (minim 1 punct ca
director/ membru în
echipă în granturi de
cercetare câștigate prin
competiție)

≥5

≥3

≥1

≥5

≥3

≥2

≥ 100

≥ 60

≥ 40

≥ 50

≥ 30

≥ 20

Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condițiilor minimale obligatorii privind calitatea și
relevanța acestora pentru postul scos la concurs. Fiecare membru al comisiei de concurs va verifica
punctajul întocmit de către candidat(-i) și va aloca punctajul pe care îl consideră adecvat, pentru fiecare
dintre realizările aferente categoriilor A1, A2, A3, întocmind astfel propria grilă de calcul a
punctajului.

2.

Punctajele minimale aferente fiecărui(-ei) criteriu/activități vor fi calculate prin raportare (față de
momentul înscrierii la concurs) la data confirmării pentru gradul didactic inferior (dar prin luarea în
considerare inclusiv a realizărilor profesionale obținute între momentul înscrierii la concurs pentru
gradul didactic inferior și confirmarea pentru gradul didactic superior).

3.

Pe baza acestei grile de punctaj, fiecare candidat întocmeşte un raport de autoevaluare în care se va
detalia punctajul realizat de candidat la fiecare dintre criteriile menționate în grilă.

4.

Calitatea de director/responsabil/membru va putea fi luată în considerare numai dacă a fost deținută cel
puțin pentru o faza a proiectului.

5.

Încadrarea granturilor/proiectelor câștigate prin competiției ca și granturi/proiecte de cercetare revine
4

în sarcina comisiei de concurs.
6.

Granturile/Proiectele naționale/internaționale derulate în parteneriat cu mediul de afaceri (sau aflate în
derulare la 01.10.2015), vor fi luate în calcul doar dacă au fost finalizate înainte de momentul înscrierii
la concurs a candidatului(-ilor) și poate fi făcută dovada avizului științific de către o comisie de
specialitate pentru raportul final și rapoartele intermediare.

7.

Candidaţii vor anexa documente justificative (adeverinţe, fişe de evaluare instituţionale etc.)

8.

Bazele de date internaționale (BDI) cu ISBN/ISSN luate în considerare pentru articolele publicate în
volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele
recunoscute pe plan științific internațional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct,
Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, SpringerLink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex,
INSPEC, GoogleScholar, ISI Web of Knowledge, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR,
ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.

9.

Se exclud autocitările

5

