
 
Grilă punctaj CS III  

 
Nr. 
crt. Criteriul Punctaj Nr. cazuri Total puncte 

1 Articole in extenso în reviste cotate ISI  4 + Fi Pe articol   

2 Articole in extenso publicate în reviste şi proceedings-uri 
indexate ISI 1 Pe articol   

3 Articole in extenso publicate în reviste indexate în baze de 
date internaţionale (BDI)  0,5 Pe articol   

4 Doctor în domeniul Geologie sau Geografie, Biologie, 
Chimie 8    

5 Cărţi publicate ca unic autor sau coautor în edituri 
internaţionale 8 x 3/na Pe carte   

6 Cărţi coordonate, apărute în edituri internaţionale 6 x 3/nc Pe volum   

7 
Capitole în volume colective publicate sub egida unor 
edituri internaţionale şi regăsite în cel puţin 6 biblioteci 
înregistrate în Worldcat  

4 x 3/na Pe studiu/capitol 
  

8 Cărţi/Atlase/Hărţi publicate în edituri naţionale 
recunoscute în domeniu 2 x 1,5/na Pe volum   

9 
Capitole în volume colective publicate sub egida unor 
edituri recunoscute în domeniu, utilizând coeficientul de 
multiplicare m  

1,5 x 1/na Pe studiu/capitol 
  

10 

Citări ale publicaţiilor candidatului în articole apărute în 
reviste cotate ISI [Science Citation Index Expanded 
(SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI), cu factor 
de impact (inclusiv proceedings-uri)] 

0,4/na Pe citare 

  

11 
Citări ale publicaţiilor candidatului în articole apărute în 
reviste indexate ISI, în cărţi/capitole de cărţi/volume 
publicate sub egida unor edituri internaţionale  

0,3/na Pe citare 
  

12 
Citări ale publicaţiilor candidatului în articole publicate în 
reviste indexate BDI şi în cărţi/capitole de cărţi/volume 
publicate sub egida unor edituri recunoscute în domeniu  

0,2/na Pe citare 
  

13 Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexate ISI 2 Pe revistă   

14 Membru în comitetul ştiinţific al unei reviste indexate BDI 0,25 Pe revistă   

15 
Director/Responsabil al unui grant/proiect/contract 
/program de cercetare internaţional, câştigat prin 
competiţie, cu o valoare >100.000 lei sau 50.000 - 100.000 

6 / 4 Pe grant/proiect/ 
contract/program 

  

16 

Membru în echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv 
economic)/ program de cercetare internaţional, câştigat 
prin competiţie, cu o valoare  >100.000 lei sau 50.000-
100.000. 

4 / 3 Pe grant/proiect/ 
contract/program 

  

17 
Director/Responsabil al unui grant/proiect/contract/ 
program de cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu 
o valoare >100.000 lei sau 50.000-100.000. 

3 / 2 Pe grant/proiect/ 
contract/program 

  

18 
Membru în echipa unui grant/proiect/contract/ program de 
cercetare naţional, câştigat prin competiţie, cu o valoare 
>100.000 lei sau 50.000-100.000 

2 / 1 Pe grant/proiect/ 
contract/program 

  

19 Participare manifestări științifice internaţionale 3/na  Pentru fiecare part.   

20 Obținere burse, stagii internaționale, schimburi 
interacademice etc. 2  Pentru fiec. part.   

21 Organizare simpozioane/conferințe/workshop-uri etc. 3 Pentru fiec. 
organiz. 

  

22 Participare în comitetul de organizare a unor conferințe/ 
workshop-uri/simpoz. 1 Pentru fiec. partic.   

TOTAL  

   -Fi - factor de impact al revistei;   
   - na - număr de autori în cazul în care candidatul este coautor;   
   - nc - număr de coordonatori.   

Bazele de date internaţionale (BDI) acceptate sunt: ISI Web of Knowledge, ISI-Master Journal List, 
ERIH, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index 
Copernicus, GEOREF, Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog. 


